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”Nollsjuan”

SM Preview
– Ett besök i Östersund

Kretsfält med björkar
i siktet

Ansvarig utgivare:
Nils-Anders Ekberg

Succén Fältserien lever vidare 42

Foto: Peter Siegel
Utgivning
2017-09-25

Tidningens uppfattning framgår av ledarsidan.
För åsikter och innehåll i övrigt redaktionellt
material svarar respektive författare.
Tidningen förbehåller sig rätten att vid behov
korta ned insänt material.
För insänt ej beställt material ansvaras ej.

Hör av er till NP!
Skriv några rader till NP och berätta om vad som händer i just din region! Kan någon
dessutom ta några bilder och bifoga är det ännu bättre.
Kanske har din klubb en annorlunda tävling eller aktivitet som kan vara ett tips till andra
föreningar. Säkert finns det också många vittnesmål om klubbmedlemmar som gjort sig
förtjänta av uppskattning i förbundstidningen. Skriv och berätta!

LEDARE

har ett särskilt tillstånd räcker blotta
innehavet av ett sådant magasin – t
ex ett 33-skotts Glock-magasin –
för att ens tillstånd för enhandsvapen
i övrigt (de som enligt EU ingår i
”kategori B”) ska dras in!
Eftersom SPSF:s reglemente endast
kräver att varje magasin laddas med
högst sex skott torde detta inte vara
något stort problem för våra medlemmar, men det kan finnas undantag och texten i direktivet är, här
som på flera andra ställen, genuint
oklar. Syftet har varit att föra halvautomatiska vapen med stor magaNär detta skrivs har två saker hänt sinskapacitet till ”kategori A”, d.v.s.
av betydelse för svenskt nationellt den kategori som normalt utgörs
pistolskytte: tävlingssäsongen 2017 av vapen förbjudna för civilt inneär i full gång och EU:s nya vapendi- hav. Det som dock är tydligt utsagt
rektiv har slutgiltigt undertecknats. att det endast är kombinationen av
Skyttesäsongen går förhoppnings- halvautomatiska vapen och magasin
vis bra, och förbundets många täv- med stor kapacitet som för ett vapen
lingar kommer – om tidigare års till kategori A. En Glock med ett
trender håller i sig – att få ett ökat obegränsat antal 17-skottsmagasin
blir alltså även framgent klassificerad
antal deltagare.
som ett kategori B-vapen och kräVapendirektivets effekter kan vi dock ver därför ingen särskild ny licens.
inte överblicka än. På ytan finns det
inte mycket som hotar just det na- Det finns fler oklarheter i direktivet.
tionella pistolskyttet. Formellt före- Oaktat detta kommer det nu att imfaller t ex det nya direktivet innebära plementeras i svensk lagstiftning, en
begränsningar vad avser samtidigt process som redan startas genom att
innehav av enhandsvapen och ma- hovrättsrådet Kazimir Åberg fått i
gasin till sådana som kan laddas med uppdrag att leda en ny vapenlagsutmer än 20 patroner. Om man inte redning. Denna utredning ska, enligt

inrikesminister AndersYgemans offentliga uttalade uppfattning, ändra
så lite som möjligt av den nuvarande
lagstiftningen. Här kommer det att
bli mycket viktigt att skytterörelsen
i sin helhet påverkar utredningen så
att de undantag som finns i direktivet också blir verklighet i svensk
lagstiftning.
På jägar- och skytterörelsens initiativ ska utredningen också se över
ett antal andra aspekter av vapenlagen. När det gäller en av SPSF:s
viktigaste frågor, att få bort begreppet ”synnerliga skäl” för tillstånd till
enhandsvapen, är dessvärre utredningsdirektiven oklara. Regeringen har endast valt att ge utredaren
i uppdrag att ”förtydliga” kravet på
synnerliga skäl. Vi är alltså på inget
sätt i mål när det gäller att säkra en
rimlig vapenlagstiftning i Sverige.
Men genom vårt eget arbete, och
de nationella och internationella
samarbetsorganisationer vi är med
i, är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med detta.
Det finns redan nu vissa ljuspunkter.
I samtliga landsdelar förefaller nu
licenshanteringsprocessen ha blivit tydligt bättre. Detta är positivt,
men kräver fortsatt observation.
Orientera alltid kansliet om något
orimligt avslag meddelas någon av
våra skyttar.
Säkerhetspolitiskt går vi mot intres-

Miljöakuten
Det blir mer och mer vanligt att
föreningarna ställs inför miljörelaterade
problem (buller, bly, förelägganden
etc.). För att hjälpa föreningarna har
Förbundet (tillsammans med de andra
skytteorganisationerna) anlitat Janne
Kjellsson som miljökonsult.
I Jannes arbetsuppgifter ingår att
bistå föreningarna per e-mail eller
telefon med enklare rådgivning.
Denna rådgivning är gratis. Behövs mer omfattande konsultation
bekostas denna av föreningen.
Kontakta Janne direkt om ni råkar ut för miljörelaterade problem.
Ju tidigare han kopplas in desto större möjlighet att lösa
problemet.
Du når Janne på e-post janne.kjellsson@miljojakt.se eller telefon
070-651 81 66.

santa tider. De militära spänningarna
i vårt närområde ökar, samtidigt som
den svenska försvarsförmågan relativt sett är mycket låg.Att främja det
frivilliga skyttet borde därför ligga i
både försvarsmaktens och statens intressen. Det återstår att se om denna
insikt har spritts till polismyndighetens rättsavdelning.
Med detta hoppas jag att vi ses på

några av förbundets många tävlingar
under året!
Mike Winnerstig
Styrelseordförande, SPSF

Köp/sälj/byt på
hemsidan
Aktuellt lösenord till köp/sälj/bytfunktionen på förbundets hemsida kommer
framdeles att kungöras på denna plats:

Aktuellt lösenord: Riktmedel
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På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
inbjuder Kristinehamns Pistolklubb till

SVENSKT MÄSTERSKAP I
MAGNUMFÄLTSKJUTNING
Tävlingsdagar
Lördag den 5 augusti samt söndag den
6 augusti 2017.
Plats
Kristinehamns Pistolklubbs skjutbanor i
Kristinehamn. Skyltat från E 18 och väg 26.
Se även karta på hemsidan www.krpk.se

VAPENGRUPPER OCH TÄVLINGSDAGAR
Lördag 5 augusti
M3 SA Revolver .357 Magnum
M4 DA Revolver .357 Magnum
M6 Pistol kaliber 9mm – .455
M7 Revolver max 6,5”
Söndag 6 augusti
M1 SA Revolver .41-.44 Magnum
M2 DA Revolver .41-.44 Magnum
M5 Frigrupp Pistol & Revolver 9mm - .455
Anmälan
Föranmälan görs individuellt och lag görs via
www.webshooter.se. Se instruktioner på
www.krpk.se/magnumsm2017.htm.
Anmälan skall göras senast 10 juli 2017.

Startavgift
250 kr per start individuellt och 200 kr per lag.
Startavgifter inbetalas föreningsvis senast
10 juli 2017 på BG 440-1535.
Märk inbetalningen med Magnum SM och
föreningsnamn. Inbetalda startavgifter
återbetalas ej.
Kontaktpersoner
Patrik Renman, 070-275 14 87.
Per-Erik Söderberg, 070-202 53 70.
Patrik Högdahl, 070-718 10 69.
Övrigt
Servering finns på plats.
Prisutdelningen sker dagligen så snart som
möjligt efter sista patrulls målgång.
Information om övernattningsmöjligheter,
hur anmälan går till, möjlighet att beställa
SM-souvenirer m.m. kommer att finnas på vår
sm-sida: www.krpk.se/magnumsm2017.htm.

Välkomna till SM i
Magnumfält 2017
NP2 ’17
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Uppsala Läns Pistolskyttekrets har, på uppdrag av
Svenska Pistolskytteförbundet, glädjen att inbjuda Er till:

Svenska Mästerskapen i
Springskytte 2017
TÄVLINGSDAG

LAGTÄVLING

Lördag den 26 augusti med första start kl. 12.00.

PLATS

Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag oavsett
ålder och klass, med undantag för D/H 65 som är
tvåmannalag.

Ekebyboda Skyttecentrum, c:a 10km norr om Uppsala.
WGS84-koordinater: 59°53’50.9”N 17°30’20.8”E

KLASSINDELNING INDIVIDUELLT

ANMÄLAN
Skriftlig anmälan med namn, födelsetid, klass, förening
samt uppgift om ev. lag- och stafettdeltagande ska vara
oss tillhanda på kassor@uppsalakretsen.org senast den
26 juli 2017. Efteranmälan i mån om plats.

STARTAVGIFT
Individuellt 150kr/start, lag 150kr/lag och stafett 150kr/
lag.
Avgifterna inbetalas till Uppsala Läns Pistolskyttekrets pg
28 34 00-0 i samband med anmälan. Märk inbetalningen
SM Springskytte 2017. Ange också vem som betalningen
avser.

INDIVIDUELLT
Löpning c:a 6 km med 6 skjutstationer mot fallmål, typ
Kurvinen. 5 patroner per station, totalt 30 patroner. 1 min
tillägg per bom. H/D 65 och 70 har löpning 2,5 - 3,5km,
varje varv c:a 400–500m.

Hjun -20 år
H 21 21-34 år
H 35 35-49 år
H 50 50-59 år
H 60 60-64 år
H 65 65-69 år
H 70 70- år

Djun -20 år
D 21 21-34 år
D 35 35-49 år
D 50 50-59 år
D 60 60-64 år
D 65 65-69 år
D 70 70- år

KLASSINDELNING STAFETT
Djun – 2 delt, D 21 – 2 delt och D 50 – 2 delt
Hjun – 2 delt, H21 – 3 delt och H 50 – 2 delt

VAPEN
Endast vapen i kal. 22 med blykula får användas. Vapnet
skall vara proppat och bäras i någon form av hölster.
Vapenkontroll skall vara utförd och godkänd i god tid före
start.

TÄVLINGSJURY
Anslås på tävlingsdagen.

SKJUTAVSTÅND

PRISER

17,5 m. 3 skjutningar stående med stödhand och 3
skjutningar stående utan stödhand. Fr.o.m. D/H 65 får
stödhand användas vid alla stationerna.

Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt
hederspriser till bästa fjärdedelen.

STAFETT
Löpning c:a 1km per sträcka. Banan löps i en slinga på
500m med skjutning efter första och andra varvet. 5
patroner per skjuttillfälle, totalt 10 patroner per deltagare.
Skjutavstånd är 17,5m. Stående med stödhand tillåten.
För varje bom, efter att alla ordinarie 5 patronerna
avfyrats, löps en straffrunda för varje ej träffat mål.
Straffrundan är ca 50m. Löparen svarar själv för att
rätt antal straffrundor löps. För få löpta rundor innebär
tidstillägg på 2min per missad runda.

ÖVRIGT
Enklare omklädningsrum samt mycket begränsade
duschmöjligheter finns. Enklare servering kommer att
finnas.

KONTAKT
Tävlingsledare Karl Håkansson, 070-584 88 61
kalle@jomenvisst.de
Bitr. tävlingsledare Jonas Wetterholm, 070-753 66 99
kassor@uppsalakretsen.org

Uppsala Läns Pistolskyttekrets hälsar alla varmt välkomna!
Besök även vår hemsida på www.uppsalakretsen.org, där start- och
resultatlistan samt annan information att läggas upp.
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Ruger MKIII .22 LR

SR1911 .45 ACP

Piplängd: 5”.
Fasta riktmedel.
Magasinskapacitet: 8.

Blånerad eller rostfri. Stälbart sikte.
Piplängd: 140 mm.
Tillbehör: Kolv med ställbart handstöd

Double Action
Super Redhawk .44 M, .45 Colt, .454

GP100 .357 Magnum

Rostfri.
Piplängd: 2,5-4-7,5-9,5”.
Ställbart sikte.

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4 eller 6”.
Ställbart sikte.

Mer info: SPORTEC.SE/RUGER
Single Action
NM Blackhawk .357M, .44M, .45 Colt

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-6,5-7,5”.
Ställbart sikte.
New Model Super Blackhawk .44 M

Rostfri eller blånerad.
Piplängd: 4,62-5,5-7,5-10,5”.
Ställbart sikte.

NP2 ’17

NM BH Bisley .44 M, .45 Colt

Blånerad.
Piplängd: 5,5-7,5”.
Vaquero .357 M, .45 Colt

Blånerad eller rostfri.
Piplängd: 4,62-5,5”.
Fasta riktmedel.
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Den japanske löjtnanten Hiroo Onoda kapitulerade den 10 mars
1974. Det hade då gått 29 år sedan andra världskriget slutade.
Den informationen hade inte nått ut i den filippinska djungeln,
där Onoda ensam krigat vidare.
Det har aldrig funnits fler sätt att
kommunicera på än idag.Aldrig har
det heller varit lättare att drunkna i
mediebruset. Ändå går det omkring
en massa Onoda bland oss – onådda.
Den här texten är förstås fullständigt meningslös. Jag skriver till
de som inte läser NP, aldrig går in på
vår hemsida, inte följer oss på Facebook och som, om de är föreningsfunktionärer, inte öppnar brev från jag misstänkt för vapenbrott. Så kan
förbundet eller kretsen.
de väl inte göra.”
• På sista anmälningsdag upptäcka
Många säger att NP är bland de bästa att man skulle ha haft några stanskyttetidningar som finnas att få tag dardmedaljer i MilSnabb för att få
i. Jag är part i målet, så jag lämnar starta i SM i den grenen.
det till läsarna. Samtidigt kan man • Utfärda föreningsintyg för auvara intresserad av pistolskytte utan tomatkarbin som ”föreningsegen
att vilja veta något alls om hur an- gren” och sedan kryssa Pistolskytdra klubbar har det – jag är ju re- teförbundet.
dan med i en. Och varför läsa om • Utfärda föreningsintyg före 6 elnya pistoler – jag har ju redan en. ler 12 månaders medlemskap.
Och Förbundsnytt – det blir ju något ännu nyare strax, så det är ingen Föreningar och medlemmar, har ni
idé – ELLER?
kamrater som bor i en grotta? Hjälp
Jo, Förbundsnytt, tidigare ”Med- dom att förstå.
delanden från Pistolskytteförbundet”, är det alltid idé att läsa. Brev Memento mori
likaså. Vi måste på något sätt nå de Äter du ditt dagliga kilo med frukt
sista få procenten av medlemmarna och grönsaker? En timme fysisk aksom inte tar del av den informa- tivitet per dag? Nikotinfri? Cykeltion som finns. Alla, såväl styrel- hjälm? Tyvärr, du kommer att dö
semedlemmar, instruktörer som ändå. Kanske rent av plötsligt. Vad
enskilda aktiva medlemmar mås- som händer med dina jordiska ägote veta när det händer något nytt delar därefter kommer du inte att ha
inom vapenrätt, förvaringsteknik besvär av – men skänk en tanke till
och skjutsäkerhet. Detta är också en de som har det.
av orsakerna till att myndigheterna
Till att börja med kan du bespara
ställer medlemskap i en skytteorga- dem arbetet att borra upp ditt vapennisation som krav för att få tillstånd skåp. Är din nyckelgömma (som du
att inneha målskjutningsvapen. För inte får ha) tillräckligt bra eller din
den som tävlar finns det ytterligare låskod en annan än partnerns födelanledning att hänga med i regeländ- sedatum (för lätt), ha då en plan för
ringar och stomprogram.
det.Tänker du inte följa det här rådet,
ha i alla fall inte krut i skåpet. Borrar
Nådde vi alla så skulle aldrig mer
och kapmaskiner skapar gnistor.
någon:
En förteckning över vilka va• Ringa och säga att ”jag visste pen du har, med nummer, är också
inte om att jag behövde ha skjutit till ovärderlig hjälp för den som ska
för att förnya min 5-årslicens. Vad reda upp det hela. Kanske i ett uppgör jag nu?”
märkt kuvert, ihop med licenserna i
• Skriva till förbundet att ”min skåpet. Listan kan med fördel inne5-årslicens har gått ut, men jag har hålla information om vad du vill ska
inte fått någon påminnelse. Nu är hända med respektive vapen. Den
NP2 ’17

fina målskjutnings-22:an som gåva
till föreningen, kanske? Och den
fina Colt 45:an till brorsdottern som
tog pistolskyttekortet ifjol?
Vad är av värde och vad är skrot?
Finns det några vapen i skåpet som
inte är dina, exempelvis sådana du
har tillstånd att förvara åt någon annan, eller sådana som tillhör föreningen? Egna vapen på långvård hos
reparatören? Skriv det. Bäst av allt
för den som har okunniga anhöriga
– bilda en pakt med några pålitliga
klubbkamrater om att när någon går
vidare till den värld där varje skott är
en innertia, får de efterlevande hjälp
med att ta hand om skåpet.
Något roligare

Det var ju inte meningen att få dig
att stirra ner i gravens djup – men
det finns annat att ta till än sådant
som rimmar just på ”djup”. Själv ser
jag fram emot ÖSM Fält nästa helg
(i skrivande stund), en revanschmöjlighet för kretsmästerskapet
förra helgen. En SM-vecka i vackra
Östersund, PPC-VM i Alsfeld och
Hemvärns-RM Pistol 88 på Berga
ska också klämmas in, tillsammans
med torp som ska fixas till, nya släktingar som ska döpas och mc-vägar
som ska utforskas.
Det mesta är ännu ogjort – underbara
framtid.
Nils-Anders Ekberg

Generalsekreteraren har ordet

Osorterat
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Saabskyttarna Guido Cristalli,
Bertil Svärd och Björn Larsson
väntar på att bli uppropade och
komma ut på första varvet.

Tidigt på söndagsmorgonen den 26 februari 2017 samlades ett
gäng ivriga skyttar för att skjuta en magnumfälttävling. Platsen
för tävlingen var Östergötlands jaktskytteklubbs skytteanläggning
”Danmark” i Kvarn strax norr om Motala.

Kvarnknallen –
En deltävling i
Ostkustserien
Text och foto: Mats Egnell

Arrangörer var Motala Pistolklubb med hjälp av skyttar
från Mjölby Pistolklubb.Tävlingen samlade skyttar inte
bara från Östergötland, utan
även skyttar från Stockholm
och Södermanland. Tävlingen ingår som en av tio deltävlingar i Ostkustserien, som
förra året firade 20 år. Det här
var den andra tävlingen i serien för året.
8

Under natten hade det snöat,

vilket troligen medförde att
några skyttar valde att stanna
hemma. Trots det ogynnsamma vädret kom 38 skyttar till
start. Totalt gjorde skyttarna
85 starter. Under dagen var
det uppehåll och temperaturen steg, vilket ledde till att
snön töade bort.
Banläggaren Gunther Wohl-

farth hade lagt en utmanande
bana för magnumfältskjutning, trots att längsta skjutavstånd för dagen var mindre
än 80 meter. Vissa av figurerna var små och blev svåra
att se mot skjutvallen framåt
dagen när snön smälte bort.
Även poängmålet på handsupen ställde till det för några
av skyttarna. På station 3 förekom plåtmål i form av rosa

elefanter, vilka var tvungna att
bekämpas för att få räkna övriga figurer på stationen.
Mellan varven kunde skyttar-

na värma och stärka sig med
t.ex. fläskpannkaka, pannbiffsmackor och äggmackor
som fiket serverade, förutom
den obligatoriska korven och
kaffet. Utmärkande för magnumtävlingar är den härliga
NP2 ’17

används. I övriga vapengrupper är det endast tillåtet med
öppna riktmedel.

Mikael Nilsson Linköpings SKF, Gustav Cristalli Saab PK, Mikael Bergman Valdemarsvik PSK och
Jan Isaksson Valdemarsvik PSK skjuter station 3.

stämningen och goda gemenskapen som råder mellan
skyttarna.

Ostkustserien skapades 1996
av ett antal skytteklubbar i
Östergötland och norra Småland som ett komplement till
Magnumcupen. På den tiden
hade skyttarna från den regionen nästan alltid mer än 25
mil till närmaste magnumcuptävling och många tyckte
det var det var för långt. Samtidigt tyckte många klubbar
att det var ett för stort jobb att
arrangera någon egen tävling
i Magnumcupen.
En idégrupp bestående av
Bertil Svärd, Peter Andersson
och Tommy Andersson från
Saab PK i Linköping, Leif Johansson, Christer Ohlsén och
Lennart Wåtz från Ankarsrums PFSs magnumsektion,
Peter Gustavsson från Sevede
Magnum iVimmerby samt Jan
Hagelin, Stefan Olsson, Åke
Jonsson och Bengt Levin från

De rosa plåtmålen i form av elefanter på station 3 var ett
uppskattat inslag.

Resultatmässigt klarade sig
Jano Mikaj från Katrineholms PK bäst. Han vann tre
av klasserna, .357, .44 och
Auto, med resultat i alla klasserna som skulle varit mycket konkurrenskraftiga till och
med i Friklassen. I Friklassen
är det vanligt att kikarsikten

Gustav Cristalli Saab PK, Mikael Bergman Valdemarsvik PSK,
Mikael Nilsson Linköpings SKF och Jan Isaksson Valdemarsvik PSK
markerar station 3.

Clas Simmerud Ekens PSF, Claes Ekström Motala PK, Mikael
Gunnarsson Gripen PK markerar målen på station 5 medan Joakim
”Julle” Broberg Motala PK sköter protokollet.

Joakim ”Julle” Broberg Motala PK, Mikael Netz Saab PK,
tävlingsledaren Joachim Törnfeldt Motala PK och Jimmy Thollander
Mjölby PK kontrollerar träffarna på station 4.

Claes Ekström Motala PK och Clas Simmerud Ekens PSF markerar
målen på station 6 medan Joakim ”Julle” Broberg Motala PK sköter
protokollet och Mikael Gunnarsson Gripen PK kontrollerar.
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nyåret (Nyårsdundret i Norrköping) och den sista deltävlingen i samband med advent
(Adventssmällen i Åby). I
dagsläget innehåller serien nio
magnumfältskjutningar och
en magnumprecisionstävling.
Sju olika klubbar arrangerar
de olika deltävlingarna som
sträcker sig från Vimmerby i
söder, till Katrineholm i norr
samt från Motala i väster och
till Valdemarsvik i öster.
Skjutprogram, resultat och
seriesammanställning presenteras på Ostkustseriens hemsida, www.ostkustserien.com.

Mikael Nilsson Linköpings SKF, Gustav Cristalli Saab PK, Mikael Bergman Valdemarsvik PSK
och Jan Isaksson Valdemarsvik PSK skjuter Hands-up-stationen.

Norrköpings PK, föreslog att
klubbarna skulle slå ihop sina
lokala magnumtävlingar till en
gemensam serie.Till säsongen
1996 hade de satt samman ett
tävlingsprogram bestående av
sju deltävlingar.

kering inom och mellan patrullerna, vilket fungerar bra.
Det är fyrmannapatruller med
blandade vapengrupper. Deltävlingarna består av sex till
åtta stationer varav en station
är hands-up och av övriga är
minst fyra poängstationer.

Målsättningen är att tävlingar-

na ska vara lätta att arrangera.
Stationerna är inte bemannade. Istället hjälps skyttarna
åt med tidtagning och mar-

an 8 poäng o.s.v. De fem bästa deltävlingarna under serien
räknas. Startavgiften för varje
start är 50 kr, varav hälften går
tillbaka till skyttarna i form av
priser. Prisutdelning för föregående skyttesäsong sker i
samband med säsongens första deltävling, Nyårsdundret.

De tio bästa skyttarna i respek-

tive vapengrupp i varje deltävling får seriepoäng. Ettan får
10 poäng, tvåan 9 poäng, tre-

Deltävlingarna är jämt fördelade över året med den första
deltävlingen i samband med

Förra året slogs på nytt delta-

garrekord i serien. Då gjordes
totalt 774 starter vid tio deltävlingar. Förhoppningen är
antalet starter ska fortsätta att
öka även under 2017.
Syftet med Ostkustserien är att

locka fler skyttar att prova på
magnumfält, vilket förhoppningsvis även leder till fler
deltagande skyttar i Magnumcupen och vid Magnum SM.

Kvalitet för
vinnare!

Pris från:
93,5 öre/patron
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Pris från:
95 öre/patron

NP2 ’17

Gör som mästerskyttarna
skjut med
Med Pardinis precisionspistoler har du alla möjligheter att också
bli en mästerskytt. Ladda med PARDINI och FIOCCHI!

GT9 (GT45/GT40)

NYHET!
SP SPRF 22LR / HP 32WC 32ACP

GPR 1

K12

Kid
Generalagent för Sverige
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BOX 80, 692 22 KUMLA. TEL 019-57 86 68 - FAX 019-57 02 68
bo.karlsson@bgkskytte.se
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Från Värmlands
skogar till
FN-högkvarteret
Av: Peter Carlsson

Det var under WFSA:s årsmöte i mars som
Torbjörn Lindskog valdes in som ny president.
Han har sedan tidigare även varit president
för AFEMS. Under hela hans karriär, från de
värmländska skogarna till FN-högkvarteret i
New York, har han kämpat för att Sveriges
skyttar och jägare skall få utöva sin hobby
och sport.
efter för rädslan, så det var lika
bra att säga ja och sen se hur
det går. Nu har jag varit president i 13–14 år vilket gör mig
till den president som suttit
näst längst i dagsläget.

Torbjörn Lindskog. Foto: Nils-Anders Ekberg

Torbjörn tillträdde som VD på

Norma i Åmotfors 1996 och
då hade företaget sex år tidigare blivit sålt till Dynamit Nobel som även hade
en fabrik i tyska Nürnberg.
I Tyskland tillverkade RWS,
Rottweil och GECO-ammunition för både militärt, polisiärt och civilt bruk. Uppe
hos svenska Norma tillverkades jakt och pistolammunition. Torbjörn blev anställd
av Hans Herbert Keusgen på
Dynamit Nobel, en person
som Torbjörn senare kommer att efterträda i en annan
organisation.
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Hur blev du tillfrågad att bli
president för AFEMS?

– När jag började jobba på
Norma blev jag även svensk
delegat för AFEMS som på
den tiden hade en president
vid namn Keith Urbings från
Eley i England. Efter tag visade det sig att Urbings ville
avgå och jag fick förfrågan
från AFEMS generalsekreterare Vito Genco om jag ville
ställa upp till valet av president. Det kom som en blixt
från klar himmel, säger Torbjörn.
– Jag blev minst sagt nervös
men kände att jag inte fick ge

Kan du berätta lite om vad
AFEMS gör?

– AFEMS är en förening för
tillverkare av civil ammunition eller relaterade produkter. Vi arbetar med politiken
i New York (FN) och Bryssel
(EU) till exempel. Oftast talar vi med dem när det gäller
t.ex. bly eller vapenlagstiftning. Men vi har uppträtt två
gånger i EU-parlamentet i
Bryssel för att tala om hur vi
ser på detta med vapenlagstiftningen. Då har vi företrätt
både tillverkare av vapen och
ammunition.
– Det vi sa till politikerna
var att illegala vapen bör stoppas med striktare kontroller
vid inresa till och mellan EUländer. Vi anser också att det

skall införas drakoniska straff
när någon ertappas vid innehav eller användande av ett
illegalt vapen.
– Men det verkar inte ha
givit någon genklang överhuvudtaget i Bryssel, där man
istället tittar på alla möjliga
tekniska abrovinklar. Jag är
övertygad att det inte kommer ge någon som helst verkan mot vad de försöker
bekämpa med vapenlagstiftningen. Det borde de vara så
pass smarta att de förstår, säger
Torbjörn och suckar.
– Vi har genom vårt agerande med andra lyckats få
ner förslaget till vapenlagstiftningen till en någorlunda
hanterbar nivå. Ursprungsförslaget var betydligt värre
och sen när det gjorde ett nytt
hade de bringat in flera kriterier vilket jag tycker visar på
att det inte är seriöst. Om man
inte klarar av att knäcka fienden första gången måste man
anfalla fiender från ett annat
NP2 ’17

håll. Jag tycker det är brist på
seriositet.
När blev du tillfrågad om att
bli president i WFSA?

– Jag blev tillfrågad redan
för fyra-fem år sedan, men då
tackade jag nej då jag fortfarande arbetade på Norma och
tyckte jag hade rätt mycket
att göra. Förutom mig själv
fanns en kandidat till och det
var Hans Herbert Keusgen
som anställde mig till Norma
1996. Keusgen tackade då ja
till presidentskapet.
– För ett halvår sedan verkade det som att Herbert ville
avsäga sig presidentskapet och
jag fick återigen förfrågan om
att ställa upp till valet av president i WFSA. Denna gång
tackade jag ja.
Hur påverkar WFSA skyttet i
världen?

– WFSA är en organisation
för organisationer där bl.a.
NRA,AFEMS, Safariklubben
och Svenska Pistolskytteförbundet är medlemmar.WFSA
talar med en röst för organisationerna mot FN eller EU
för att tillvarata våra intressen. Oftast kommer initiativen från New York (FN) och
sedan filtrerar det igenom till
Bryssel (EU) och sedan skickas det ut till de olika länderna.
– Vi diskuterar t.ex. för närvarande ”Arms Trade Treaty”
som drivs av grupper som
egentligen vill etablera sig att
bli en institution. Lider de ett
nederlag skyndar de sig snabbt
att ta fram nåt annat för att det
hela tiden ska vara någonting.
Företagen har ingen chans
att stå upp mot vare sig EU
eller FN om de är själva. Vi

Torbjörn blev under WFSA:s årsmöte vald till president för organisationen. Foto: WFSA

är nödgade att agera tillsammans. Om vi tittar på blyfrågan diskuterats i Europa. Jag
vet inte hur många miljoner
vi lagt ner på det.Vi har tagit
fram riskanalyser som skickas
in och blir accepterade eller
avslagna. Det är inget enskilt
företag som skulle klara av
det.
Har du några hjärtefrågor du
tänker driva på som president?

– När det gäller AFEMS så
försöker vi närma oss vapentillverkarna. Blir man större
och representerar fler företag
i många länder, desto starkare
blir man. För WFSA återstår

World Forum for Shooting Activities (WFSA) är en sammanslutning av
jakt, skytte och branschorganisationer som grundades 1996. I dagsläget
har organisationen över 44 medlemmar från föreningar och organisationer
över hela världen vilka tillsammans representerar mer än hundra miljoner
tävlingsskyttar. I över femton år har WFSA och dess medlemmar deltagit
på varje FN-konferens som påverkat jakt- eller sportskytte. WFSA är en
officiell FN icke-statlig organisation (NGO) som har erkänts av ekonomiska
och sociala råd i FN:s generalförsamling. Det är en av de få icke-statliga
organisationerna i världen som blivit inbjuden att tala inför en av dem fem
kommittéerna i FN:s generalförsamling.
Huvuduppgiften för WFSA är att agera som en proaktiv opinionsbildande
organisation för att samverka mellan internationella organ, nationella regeringar och tillsynsmyndigheter för ett globalt främjande och bevarande
av aktiviteter för sportskytte. WFSA är auktoriserade under belgisk lag och
har ett ädelt syfte, att fortsätta studien, bevarandet, främjandet och skyddandet av sportskytteaktiviteter på samtliga kontinenter.
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Det skall införas
ddrakoniska straff.
det att se vad som behöver
göras. En sak är ju helt klar att
vi måste fortsätta lägga fram
vad den här branschen betyder för världen. Exempelvis
när det gäller Europa är det
en fråga om 40 miljarder Euro
och ca 600 000 arbetsplatser.
Den sista barrikaden vi har
är den socioekonomiska biten. Kampen fortsätter i hela
världen när det gäller vapenlagstiftning och bly.
– Jag förstår inte varför vi
ska vara politiskt korrekta och
ge oss, när ingen kan bevisa att
vi åsamkar någon skada. Blymotståndarna har inte kunnat
påvisa någon jägare eller jägares havande hustru som haft
mer bly i sitt blod eller i sitt
hår än någon annan människa. Men trots det blir vi både
dummare, sjukare och mentalt
dåliga utav att vi får i oss lite
metalliska blyfragment. Det
är ju så korkat att jag inte har

ord för det. Så fort det här
kommer upp när man debatterar med någon, om de inte
kommer någon vart, är det
på grund av försiktighetsskäl
som man ändå inte ska använda det. Jag tycker att våra
motståndare är fruktansvärt
eländiga. Om de ändå kunde
lägga fram något fall där det
är sant, men de kan inte det.
– Vi har ju den gode vännen som sysslar med sånt, Professor Ulf Qvarfort. Han var
med och analyserade en tunna
runda kulor som bärgats från
regalskeppetVasa för att se vad
det var för korrosion efter 350
år i strömmen. Det visade sig
att korrosionen motsvarade
ett scenario där dessa kulor
skulle har försvunnit efter
2000 år. Så jag menar på att
korrosionen är nästan ingenting, om ens så mycket.
– Det finns en undersökning som säger att 2% av blyet
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vi har i oss kommer från fåglar
eller djur som är skjutet med
blykula. Den stora dosen vi får
i oss det är genom att andas
eller dricka vatten. Lösningen
är då att sluta dricka vatten
och andas, även om den då
blir väldigt kort. Om då 2%
beror på bly från kulor så…

Men här tar man ett beslut
om något som är en pseudorisk, ett ickeproblem. Inom
affärsvärlden tar man väl aldrig itu med något som inte är
ett problem. Det är problemen och möjligheterna man
tar itu med.
– Jag har gått runt i EUparlamentet i Bryssel och
pratat med många människVad driver blymotståndarna
or och jag måste säga att jag
om det inte är någon fara?
– Det är två saker, tror jag. träffat en hel del väldigt vetDet ena är att de vill kasta ut tiga människor där. Men EU
sådana här varningar för att får ju passa sig, annars komkunna få medel till att be- mer ju flera länder att lämna
driva ytterligare ”forskning”. unionen. Men Sverige blir väl
Jag tror att många är besatta av kvar till sist.
tanken att kunna stå på scenen och säga ”jag avskaffade Tror du EU går hårdare fram
blyet”.
med direktivet för att vi ska bli
nöjda med vissa eftergifter?
Tror du att det handlar om
– Ja, många gånger när vi
blivit kallade till Bryssel elen konspirationsteori för att
ler europeiska kemikalieinavskaffa jakten?
– Jag tror det är så. De som spektionen i Helsingfors har
kämpar i blyfrågan är ofta jag fått känslan av att vi är
vargkramare också. Så deras där för att de ska kunna säga
politiska hemvist är ju helt ”ni har ju fått vara med i alla
klar. Skulle de kunna förbjuda fall”. Då kanske beslutet inte
jakt och hela skiten så tror jag är helt klart men väldigt nära
i alla fall.
att de skulle göra det.
– När det gällde vapendirektivet fick vi i AFEMS och
Är vi skyttar då bara en
andra remissinstanser möjligolycklig medpassagerare?
– Ja precis. Det tråkiga är ju heten att yttras oss mellan jul
då om vi inte ens kan hålla och nyår. Det var ingen tillihop i det här. Om man tittar fällighet utan ren jävla elakhet
på USA jämfört med Sverige, från deras sida i hopp om att
där förhandlar de inte med en remissinstanserna inte skulle
motståndare som de vet inte hinna svara överhuvudtaget.
har goda avsikter utan de ger Om EU uppträder på det visig inte en tum. Traditionen i set ska de inte bli förvånade
Europa är ju det att vi ska göra om det som händer med Engen kompromiss med motstån- land händer med andra länder.
daren och så är alla glada. Det Det är en arrogans som inte är
är ju ok så länge som motstån- av denna värld. Jag tycker det
daren har goda avsikter. Men signalerar ett förakt för medom du gång efter gång får ge borgarna.
och inte få något tillbaka.Vad – WFSA sponsrade en stor
studie genom universitet i
har vi då att snacka om?
– När det gäller direktivet är Belgiska Liège, där man undet också svårt. Då säger man dersökte korrelationen meli EU att det ska genomföras lan legalt ägda vapen och
på ett sätt, men det står varje vapenbrott. Vi visste ju svaland fritt att genomföra strik- ret redan innan undersöktare regler. Då kan man ge sig ningen men det är en väldigt
på att Sverige kommer göra ser iös undersökning och
det, för de hittar väl alltid på den presenteras nu på WFSA
webbsajt. Det fanns ingen
någonting.
– Som företagare ägnar man korrelation överhuvudtaget.
sig åt att ta kontroll över ris- – När det förekommer brott
ker och möjligheter. Har men med legalt ägda vapen är en
ett problem tar man itu med hel del av det tyvärr självdet och tar man ett felaktigt mord. Det var någon härombeslut tar man ett nytt beslut. dagen som sa att en tredjedel
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Association of European Manufactures of Sporting Ammunition
(AFEMS) är en ideell sammanslutning som bildades 1951 för att fortsätta
det arbete som inleddes 1898 av den Internationella Ammunitions Konventionen. AFEMS verkar inom EU och bygger skapar genom samarbete
och dialog ett forum för sina medlemmar som tillåter dem effektivt svara
på tekniska, rättsliga och vetenskapliga utmaningar.
AFEMS medlemsantal fortsätter att växa och omfattar idag 70-tal medlemsföretag i 30 europeiska länder vilka representeras av tillverkare och
distributörer av ammunition och komponenter. Trots medlemmarnas olika
bakgrunder delar det alla ett gemensamt mål: att skydda och växa verksamheten med anknytning till civil ammunition.

av de brott som begås med
lagliga vapen är självmord. En
stor del av dödsfallen i trafiken i Sverige är ju självmord.
Det kommer ju inte gå att få
bukt med då människor blir
mer olyckligare och stressade.

tycker ju om små företag som
anställer, istället för stora företag som gör sig av med folk.
Små och medelstora företag
är ryggraden av vårt samhälle.
Vilka länder är mest aktiva i
WFSA?

– Det land som är mest aktiva är USA där väldigt mycket
kommer ifrån. NRA och Sa– För att antal år sedan låg fariklubben är ju väldigt stora
SAKO- och Carl-Gustaf ge- där. I USA talar man ju öppet
vären lika i försäljningssiffror. om att försvara sig själv men
Men SAKO fick rätt ägare det är ju fullständigt tabu i
och Bofors var inte rätt äga- Europa, fastän det börjar släpre. Bofors var militärt och pa. Skulle jag säga att jag var
det kunde blivit bra. Men det glad över att ha en hagelbössa
är en otrolig skillnad mellan bredvid sängen skulle polisen
marknadsföring till slutanvän- komma och ta mig nästa dag.
dare och att syssla med militä- Den saken är klar.
ra affärer. Nu tillverkar SAKO
över 100 000 gevär och Carl- Hur ser du på att Svenska
Gustaf är nedlagt.
Pistolskytteförbundet nu blivit
en röstande medlem i WFSA?
Förstår politikerna att det
– Jag är jätteglad att ni har
gått med här och jag tror att
påverkar näringsindustrin?
– Jag kommer ihåg så väl det där är fantastiskt bra. Att
en gång när blydebatten bör- knyta kontakter med andra
jade och politikerna började länder och dra nytta av deras
intressera sig för det. Då fick erfarenheter och naturligtvis
vi en gång en kommentar när att vi gemensamt kan agera.
jag förde fram att det gäller WFSA skall profilera sig som
100 arbetstillfällen i Värm- en samarbetspartner för mynland. De fattades som oerhört digheter. När det gäller nåpositivt i Stockholm att det gonting ska vi vara säkra på
var så få jobb som berördes. att de vänder sig till oss så vi
Det hade vi just ingenting får lägga fram, som en man,
för. Man behöver bara gå på vår uppfattning. Jag kan inte
IWA-mässan för att se stor- tänka mig att det egentligen
heten i branschen. Det som är några motsättningar mot
är sympatiskt i branschen är de som är med där. Polisen
att det är små och medelsto- och andra myndigheter skulle
ra företag och många famil- jubla i högan sky om vi inte
jeföretag. Den tendensen är kunde enas om ett gemenännu större i USA. Politikerna samt svar.
Hur stor betydelse har dessa
förbud på näringsindustrin i
Sverige?

NORMA Precision AB grundades 1902 av bröderna Enger från Oslo som
några år tidigare hade skapat Norma Projektilfabrikk A/S. Skytterörelsen i
Sverige hade växt och landet behövde en stark inhemsk leverantör varpå
bröderna tillfrågades om inte de kunde etablera sig i Sverige. Sagt och gjort
tog de tåget till Åmotfors och lade grunden till det företag som i början på
2000-talet tillverkade ca. 23 miljoner patroner i 70 olika kalibrar. Företaget
ägs sedan 2002 av Ruag Ammotec AG.
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Ett besök i
Östersund
Av: Anna S. Törnqvist och Peter Carlsson

Vi besöker platsen för årets SM i militär
snabbmatch, precisionsskjutning och
fältskjutning. Hur går förberedelserna och
vad kan skyttarna förvänta sig av värdstaden
Östersund?
Tävlingscentrum kommer verk-

Marcus Claeson och Stefan Persson framför skjuthallen där det i
sommar kommer att råda full aktivitet.

Grävmaskinerna arbetar frenetiskt i skogen vid Lungre
Skyttecentrum strax utanför
Östersund. Här pågår stora
förändringar både på skjutbanan och i terrängen runt
omkring. När vi besöker det
kommande tävlingscentrumet slipas klubbhuset inför
målning och målställen som
redan flyttats iordningställs.
Vi träffar Marcus Claeson, Lillsjöns Psk, vice ordförande i
Jämtlands pistolskyttekrets
och Stefan Persson, Ordförande för Östersunds Pk
tillika tävlingsledare och banläggare för de kommande
mästerskapen.
– Vi började planera för 2,5
år sedan och nästan all fritid har gått åt. Jag har en liten svart bok där jag skrivit
ned alla idéer som dyker upp
i huvudet, säger Stefan. SMtävlingarna var från början
planlagda en vecka tidigare
men fick flyttas p.g.a. fotbollscuper i staden som skulle orsaka problem att hitta boende
för skyttarna.
– De senaste åren har vi varit och tittat på SM-arrange-
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mangen och även pratat med
arrangörerna för att kunna
förbereda oss så mycket som
möjligt, säger Marcus.
Att arrangera ett SM kräver

enormt mycket energi och
tankeverksamhet. Förutom att
allt skall fungera krävs det även
reservplaner för många delar.
– Med tanke på de problem
som kan uppstå med vändställen i Militär Snabbmatch, har
vi säkrat upp systemet med
manuell styrning. Innan tävlingen kommer de vara välsmorda och kontrollerade,
berättar Stefan.

ligen att vara centralt i år.
Både banskjutningarna och
uppropet till fältskjutningen
kommer att ligga i direkt anslutning till tävlingscentrumet. Här kommer även lunchen
att serveras, vilken måste bokas vid anmälan.
– Vi kommer att få luncherna levererade i form av
matlådor, berättar Stefan. Det
fanns tyvärr ingen möjlighet
att tillaga dem på plats då det
måste ordnas med både tillstånd och elektricitet för ett
mindre storkök.

En stor gräsplan kommer att erbjudas för två rader med tält
där utställare och matgäster
får plats. Här kommer även
sekretariat och resultatredovisningen finnas. Vapenkontrollen kommer att finnas i
Östersunds Pk:s klubbhus
som även det ligger på området.
Utbildningar kommer också att – Vi kommer attt
genomföras med funktionä- ha vapenförvarerna som arbetar, då det är ring under dagn,
viktigt att alla skall arbeta på tid i klubbstugan,
berättar Stefan. Ensamma sätt.
– Vi kommer att utbilda ligt polisen får vii bara
både stationschefer och va- ha nattförvarningg om nåpenkontrollanter, säger Stefan. gon är vapenvaktt under natDet finns ett reglemente vil- ten, men vi vill inte utsätta
ket skall följas för att alla skall
få samma förutsättningar.
– Men det är viktigare att
skjuta in skotten, inte tolka in Under sommaren kan
an du besöka
dem, säger Marcus och skrat- Moose Garden i Orrviken
viken utanför
tar.
Östersund.

någon för den potentiella risken varpå vi valde bort detta.
För att hålla tävlingscentrum

fritt från onödig biltrafik
kommer grusvägen som löper
genom området att stängas av.
I stället hänvisas skyttarna till
en mycket stor parkeringsyta
vid motorstadion som ligger
ca 250 meter från tävlingscentrum.
– Vi kommer troligen att
ordna någonting för de mindre barnen, säger Stefan som
själv är småbarnsförälder. Det
finns även planer på att ha en
lekplats för barn vid tävlingscentrum med lekställning.
Om det vill sig väl kanske vi
även ordnar en liten barnpool
om det blir väder för det.
Skjuthallen på området är nyrenoverad och vändställen har
flyttats och anpassats till den
nya skjuthallen. Östersunds
Pk har bra kontakt med kom-
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munen som hjälpt till väldigt
mycket.
– Vi har fått bidrag från
kommunen till säkerhetshöjande åtgärder och även för att
handikappanpassa entrén till
klubbhuset. Till SM kommer
vi försöka anpassa skjuthallen
för rullstolsbundna skyttar.
– Vi fick under december
2013 besök av stormen Ivar
som då tog med sig hela skjuthallen och lade den på rygg.
Då hade vi tack och lov en
försäkring och vi fick skjuthallen återuppbyggd.
– Platsen för inskjutningsbanan är inte riktigt klar ännu,
men detta kommer vi att ordna, säger Stefan.
Hur fältbanan ser ut med alla

tio stationer är en väl bevarad
hemlighet inom SM-organisationen. Fältbanan kommer att bli ca 1,5 km lång i
en ganska plan terräng, men
Stefan påpekar att det kan bli
blött. Vägen är nygjord och
kommer att dikas ur ordentligt innan sommaren.
– Det kan komma lite överraskningar för skyttarna med
några annorlunda stationer,
säger Stefan och ler lite finurligt. Det kommer att bli
många tavlor.

det också på hur många skyttar som anmäler sig.
Hur och med vilket system resultathanteringen skall ske är
ännu inte beslutat. Anmälan
till SM görs på ”klassiskt vis”
med hjälp av ett formulär.
– Webshooter var inget alternativ då vi inte har någon
bra internetanslutning med
den dåliga mobiltäckningen
på tävlingscentrumet. Vi ska
se över vilket system som
kommer att användas, men
vi lovar att vara snabba med
resultatlistorna. Det är viktigt Vändstället har flyttats till rätt position.
för skyttarna, påpekar både
Stefan och Marcus.
Östersunds camping och Scandic City Syd ligger bra till och
det är nästan raka spåret till
tävlingscentrum. SM-organisationen har även ordnat en
rabatt för skyttarna hos Scandic City Syd.
Östersund har mycket att erbjuda i form av kultur och
nöjen. För att njuta av äkta
jämtländsk kultur är en tur till
Jamtli ett måste. Där kan besökarna vandra runt och uppleva ett historieland med resor
i tiden från 1795 till 1975.Vid
varje tidsepok finns ett rollspel
med skådespelare att titta på.

Stefan visar det som skall bli en station på fältskjutningen.
Det läggs mycket tid och arbete på att iordningställa terrängen.

Kostnaderna för målmateriel

beräknas uppgå till ca 100 000
kr, och det kommer enligt
Stefan bli många tavlor att
beskjuta.
– Fältskjutningen kommer att genomföras som en
poängfältskjutning, som jag
tycker är mer rättvist. Har du
skjutit på många figurer och
träffat alla då är du en mästare,
men väljer man bort figurer
anser inte jag att man är samma mästare, säger Stefan.
Prisutdelningarna kommer att

ske vid A4 Skytteförenings
klubbhus som ligger på andra sidan grusvägen från tävlingscentrum. Där kommer
även utlämning av hederspriser att ske.
– Vi kommer att dela ut hederspriser till de 10 bästa under prisutdelningen och vår
målsättning är att prisutdelningarna skall vara klar innan
18:00 varje dag. Men så beror
NP2 ’17

I centrum finns den vackra
Badhusparken, som vintertid
blir omdöpt till Vinterparken.
Där kan man vid en svalka
fötterna i Storsjön och sedan
njuta av de trevliga restaurangerna i närheten.
Vill ni besöka landsbygden får

ni inte missa alla auktioner
och loppisar som finns utspridda över hela Jämtland.
Det är också värt att prova
de lokala rätterna som t.ex.
älgkött, kolbulle eller ett nygräddat tunnbröd från en bagarstuga på en hembygdsgård.
Mer löpande information
om SM i precision, fält och
militär snabbmatch finns på
webbsajten http://www.pistolsm2017.one.
Stefan och Marcus med alla medarbetare hälsar alla skyttar varmt
välkomna till Östersund!

Hela skjutbanan och alla byggnader renoveras omsorgsfullt.
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För skyttar,
av skyttar

Jens Lundström vid laddpressen, redo med sin laptop att
ge oss skyttar nya spännande verktyg att använda.

Shoot’n Score It
Av: Peter Carlsson

Tävlingsanmälan, skytteloggbok, betalningsadministration och
resultathantering. Det är bara några av de funktioner som webbsajten
Shoot’n Score It har. Vi träffar drivkraften bakom sajten, Jens Lundström.
Shoot’n Score It, eller SSI
som den förkortas är en
mycket funktionsrik webbsajt
där skyttar kan skapa tävlingar,
anmäla sig till tävlingar, hantera sin träningsdagbok, klubbar kan hantera medlemmar
och tränings- och tävlingsresultat och mycket mer. SSI
används till största delen för
IPSC-tävlingar men nu börjar även Svenska Pistolskytteförbundets grenar leta sig in
bland resultatlistorna.
Jens Lundström är bosatt
i Gammelstad strax utanför
Luleå. Han har tidigare arbetat som yrkesofficer och
även professionell jaktguide
i Alaska. Sedan ungefär 20 år
tillbaka har han arbetat med
innovativa nystartade IT-företag, så kallade startups. Hans
18

skytte började med gevär
inom jakt- och sportskytte
men för ca 12 år sedan började han med pistolskytte då
hans vänner som skjuter IPSC
lockade in honom i sporten.
Tjänsten och webbsajten
Shoot’n Score It drivs av företaget Two Story Software AB
som Jens startade upp med tidigare kollegor inom IT-branschen. Jens är den i gänget som
står för kunskaperna om reglerna och skyttet, medans hans
kollegor fokuserar på programmeringen.
Hur fick du idén till SSI?

– IPSC är lite krångligt när
det kommer till poängräkningen. Det finns många som
skjuter dynamiskt som inte
begriper hur poängräkningen

går till.Tidigare fanns det vissa gamla Windows-program
som var otroligt svåranvända
och omoderna. Jag började
klura på hur svårt det kunde
vara att bygga något för webben och även spara matcher
över tiden. Det var nästan sju
år sedan och sedan dess har vi
arbetat med detta.
Byggde du systemet för din
klubb eller hade du större
planer redan från början?

– Målgruppen från början
var tävlingsarrangörerna. Jag
ville ge dem ett verktyg att
hantera tävlingar med poängräkning och stationsbeskrivningar osv. Men när vi hade
byggt det började vi fundera
på hur vi kunde ta hand om
anmälningar och sedan blev

det betalningar med både
PayPal och Swish. Det är en
webbapplikation för skyttar
av skyttar kan man säga.
Hur togs SSI emot av skyttarna?

– SSI är kompatibelt med
de gamla Windows programvarorna som har varit vårt referenssystem. Vi har tvingats
bevisa flera gånger för de olika
förbunden att vårt system räknar rätt.Vi har därför mycket
bra koll på hur det här med
poängräkning fungerar, säger
Jens och ler.
– Efter en tid var det andra
klubbar och förbund som
hörde av sig och ville ha stöd
för flera skyttegrenar. I takt
med att något förbund eller
klubbar hört av sig har vi försökt lägga till nya skyttegrenar
NP2 ’17

Shoot’n Score It har många av Svenska Pistolskytteförbundet grenar
färdiga att börja användas.

i systemet, så mycket vi hinner och orkar. De som önskar ett tillägg måste då stå ut
med att hjälpa oss med tester
och provkörningar, samt att
de måste kunna lägga fram
ett reglemente för skyttegrenen.Vi har även lagt till SRA
som är finska reservofficersförbundets skyttegren vilken
är en mix av fältskytte och
dynamiskt skytte. Senast har
vi lagt till stöd för Svenska
Pistolskytteförbundets grenar
som precision, magnumfält
och flera andra grenar.

rerade användare och min
prognos är att det växer med
ca 6 – 7 000 i år då det används över hela världen. IPSC
är den tävling som har flest
matcher i systemet då vi har
ca 7000 matcher som arrangerats men även IDPA och
PPC har många matcher.
– Nu har man blivit expert
på många pistolskyttegrenar
och kan snabbt borra ner sig
i olika skyttereglementen, det
går väldigt fort, säger Jens stolt
med ett leende.

kert användarna vill att den
ska se ut på ett annorlunda
sätt. Fungerar det halvbra nu
kommer vi att fixa till det på
någon vecka om det är helt
galet.

Förutom tävlingar kan SSI
hjälpa dig hålla koll på din
träning, handladdning och
vapengarderob.

bestämma hur resultatlistorna
– Affärsmodellen är att de skall visas, antingen för bara
mest grundläggande funktio- inloggade, bara de som deltar
ner som att arrangera tävling- i tävlingen eller så är den helt
ar, anmäla sig till tävlingar och öppen.Vi har låtit arrangörerregistrera resultat är helt gratis na bestämma det själva och
skyttarna kan se det i inforför användarna.
Har ni någon mobil lösning?
– – Det som kostar är den mationen på tävlingen. Det
Vad har vidareutvecklats
– Ja, vi har byggt en webba- automatiska hanteringen av kan t.ex. vara militärer och
serad klient som kan registrera betalningar via PayPal och poliser som vill arrangera en
sedan dess?
– Systemet växer hela tiden. poäng när man inte är upp- Swish. Då kostar det en del tävling men inte visa någon
Vi började med att göra det kopplad mot Internet. Men av startavgiften enligt en be- information om vare sig tävlätt för de som arrangerar täv- vi blev lite rädda att fortsätta räkningsmodell. En liten täv- lingen eller namnen på skytlingar men nu har vi lagt till på det spåret för vi insåg att ling där det kostar t.ex. 200 tarna.
funktioner för skyttarna som det finns för många telefon- kr för en start och det är – Som tävlingsarrangör kan
lättare kan se sina resultat över modeller och för många olika 50 starter, kostar arrangören man bjuda in skyttar till en
tiden, jämföra resultat med felkällor.
200 kr. Men har man många tävling, men du som använandra deltagare i en tävling för – Har man registrerat väl- tävlanden som köper starter, dare väljer själv om du vill bli
att se vart man halkade efter. digt många resultat under den lunch, t-shirts etc. då sparar hittad på sökningar i SSI eller
VI har även lagt till en logg- dag i telefonens webbläsare, du enormt mycket tid på att inte.
bok för träning, vapendagbok, varpå telefonen eller webb- automatisera betalningarna.
handladdningar etc. men det läsaren krånglar när resultaten – Sedan har vi premium Hur ser ni på framtiden?
var mest för att jag själv be- skall laddas upp till Shoot’n abonnemanget som kostar 200 – Vi tittar lite mer på det soScore It på Internet, då vill kr per år. Med det kan du som ciala mellan skyttar där man
hövde ha det, säger Jens.
– Vi har ett färdigt ramverk man inte ens vara i närheten skytt använda funktioner som t.ex. kan utmana vandra i anoch allt med tävlingar, match- när det händer. Vi har istället loggboken, handladdningsre- tal skjutna skott. Man kanske
registreringar och startavgif- valt att göra hela webbsajten cept och mycket mer.
har en kompis i Danmark som
ter, allt är gjort. Att lägga till mobilanpassad gällande layman vill utmana på antalet
en ny gren kostar 10% av ti- out. Att bygga klienter för Hur hanterar ni integriteten
tävlingar eller tävlingsresultat.
den men du får 100% efter- hantering av resultat off-line för skyttarna?
– Vi kommer att lägga tid
som mycket redan är gjort skulle kosta alldeles för myck- – Det går aldrig att söka en på organisationsfunktioner
et pengar. Det är många som skytts namn på t.ex. Goog- för att klubbar skall kunna anrunt omkring.
– Vi har även stöd för serier frågar efter tjänsten, men vi le och då få en länk till SSI. vända det på ett bra sätt. Det
och ligor vilket gör att klub- har valt att släppa det helt.
Sidor med personnamn blir kan vara hantering av medbarna kan ha en fältskyttetävaldrig genomsökta av sökmo- lemmar och medlemsavgifter
ling där varje klubb arrangerar Stödjer SSI särskjutningar
eller kunna titta på skyttarnas
torerna.
t.ex. en tävling varje månad inom SPSF grenar?
– Tävlingsarrangörerna kan loggböcker osv.
och sedan slår ihop det till en – Funktioner för särskjutcuptävling över ett helt år.
ning finns, men jag tror inte
Shoot’n Score It med alla dess funktioner hittar du på
att någon har använt det ännu.
http://www.shootnscoreit.com och du hittar även löpande match info
på https://twitter.com/shootnscoreit och nyheter kring tjänsten på
Hur många användare har SSI? Ingen har ännu kommenterat
https://www.facebook.com/shootnscoreit
– Det finns 26 000 regist- funktionen men jag tror säNP2 ’17

Vad kostar SSI att använda?
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Efter branden återstod bara ett halvt skal av skjuthallen.
Värmen från lågorna hade t.o.m. smält asfalten.

En liten förenings
mot- och framgångar
Av: Birgitta Söderberg, sekreterare Stenungsunds Pistolklubb

Att en förening sköter sig själv är inte självklart, det vet alla
skytteklubbar. Stenungsunds Pk har fått känna på hur viktigt det är
att ha engagerade medlemmar med kunskap och driv.
Året var 1975, i februari. Ett
dussin intresserade pistolskyttar samlades för att diskutera
bildandet av en fristående
skytteförening i Stenungsund. Enligt protokollet var
beslutet om att starta upp
enhälligt och Stenungsunds
Pistolklubb såg dagens ljus.
Bollen kom snabbt i rullning;
kommunen kontaktades om
mark för att kunna anlägga
vår anläggning och ansökan
om anslutning till Svenska Pistolskytteförbundet beviljades
på sommaren samma år.
Intresset för pistolskytte var

stort i området så medlemsantalet och verksamheten
ökade stadigt under 80- och
90-talet. Medlemmarna del20

Vissa säger att föreningslivet i
Sverige är en folkrörelse som
inte har motsvarighet någonstans i världen och jag är benägen att hålla med. Sen jag,
tack vare min make, halkade
in i klubben på ett bananskal
2001, har jag träffat människor som offrat mycket av sin
fritid för att kunna ställa upp
för klubben när tiden egentligen kanske behövts på annat
håll. Timme efter timme för
Engagemang bland medlem- att driva verksamheten frammar och riktiga eldsjälar är åt enbart för klubbens bästa.
avgörande för en klubb, något Medlemmar som ställer upp
som de allra flesta förenings- i vått och torrt för att, utöver
människor väl känner till. Att skyttet, vara med på arbetsdakunna motivera, sporra och gar, delta i styrelsearbete och
engagera människor är av- agera föreningsfunktionärer,
görande för alla ideella för- allt nödvändigt för klubbens
eningar oavsett verksamhet. fortlevnad. Detta skulle visa
tog med entusiasm i både interna och externa tävlingar.
Göteborgsserien bland annat
var en serietävling som flera av medlemmarna deltog
i. När sedan magnumskyttet
kom att ingå i klubbens discipliner blev det fler interna
tävlingar och flera åkte även
på tävlingar runt om i landet
med, handen på hjärtat, blandade resultat.

sig vara direkt avgörande för
SPK en sommarkväll 2007.
Klubbens dåvarande ordfö-

rande, Ulf Westerberg, en av
initiativtagarna till bildandet
av klubben 1975, fick sent på
kvällen den 9 juli 2007 ett telefonsamtal från räddningstjänsten i Stenungsund. Vår
anläggning stod i lågor, tillsammans med andra byggnader
längs vägen upp till banan. Polisen spärrade av brandplatsen
direkt efter att släckningsarbetet avslutats och en utredning
om mordbrand inleddes. Någon gärningsman greps dock
aldrig och polisens utredning
lades senare ned. När vi dagen efter, när avspärrningarna
hävts, kunde åka upp till banan
NP2 ’17

Skjuthallen byggs upp igen efter branden, med stor
hjälp av sponsorer. Foto: Ulf Westerberg

En glad ordförande Jan Söderberg under arbetet med att bygga upp
den nya skjutbanan. Foto: Ulf Westerberg

slut om att bygga upp banan
igen. Medlemmarna ställde
upp på att betala en extra avgift
för detta och ett febrilt arbete
startade för att skaffa fram material.Tyvärr var anläggningen
oförsäkrad vid brandtillfället,
mycket arbete fick läggas ned
på att leta sponsorer bland företagarna i Stenungssund. De
ställde upp med så mycket mer
än vi hade kunnat hoppas på.
Vi fick också mycket hjälp av
kommunen och förbundet.
Lyckligtvis är vår förening präg- Arbetet kunde dra igång direkt
lad av sammanhållning, be- efter semestrarna och vi kunslutsamhet och motivation. de återinviga banan senare på
Mindre än en vecka efter hösten. Detta visar att man kan
branden skickades en kallelse komma långt med engageut om ett extra medlemsmöte rande medlemmar, sammanmed anledningen av händel- hållning och många timmars
sen. Där togs ett enhälligt be- ideellt arbete. Vi byggde upp
möttes vi av fullständig förödelse. Skjuthallen var i princip helt borta, stommen låg
förkolnad på marken.Värmen
hade smällt asfalten i hallen
och väggarna på våra materialbodar hade bågnat. Medlemmarnas ansikten speglades
av förtvivlan, förlamning, ilska,
sorg och tomhet. Framförallt
hos dem som varit med från
början och lagt tid på att bygga
upp verksamheten.
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Medlemmarna tar paus under en av de många arbetsdagarna.

Den nya skjuthallen iordningställdes efter branden 2007.

vår skjuthall med brandsäkra
material denna gång.
Man skulle kunna tro att
allt skulle återgå till det normala efter en sådan händelse.
Skyttet och annan verksamhet
återupptas och allt har sin gilla
gång. Men icke...

I samband med besiktning-

en år 2014 blev anläggningen belagd med skjutförbud,
med risk för nedläggning
som enda alternativ. För oss
var det återigen förmånen att
ha företagarna i Stenungsund
som ställde upp och sponsrade
21

med rabatterat och i många
fall gratis material som gjorde att vi kunde iordningsställa
och åter få använda vår bana.
Det är fördelen med att bo i
ett litet samhälle, det finns alltid någon som känner någon
som är villig att ställa upp för
föreningen.
Som med så mycket annat var vi tvungna att anpassa
oss efter ekonomin och valde
att prioritera 25-metersbanan
i första hand då den används
mest. I skrivande stund håller
vi på att åtgärda bristerna på
vår långbana som också belades med skjutförbud 2014.
Vår ordförande Jan Söderberg tillsammans med medlemmarna och lokala företag
som sponsrat med maskiner,
personal och bränsle, lägger
mycket tid och ansträngning
för att bygga upp banan. Vår
förhoppning är att ha den be- blivande skyttar och förensiktigad och godkänd nu i vår. ingen växer så det knakar med
duktiga tjejer och killar. Det
När vi drog igång säsongen är alltid roligt att se ett trä2017 hade vi fått många för- ningsprotokoll med många
frågningar från intresserade nya namn. Av olika orsaker

Skjutbanan under
ombyggnad våren 2015.

förlorade vi för ett par år sedan vår lokal där vi bedrev
ungdomsverksamhet med
luftpistol. Mycket tid och energi läggs nu på att få fram en
ny lokal för detta. Ungdomar-

na står ju för förnyelse och
föryngring inom alla klubbar
runt om i landet. Vi ser ljust
på framtiden eller för att använda klubbens motto; ”Med
framtiden i siktet”.

MANURHIN
SM Guld Bana B 2016 och 2015!

Modell MR 32 Match

Modell MR 38 Match

Modell MR 73 Sport

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS, kommer nu med
ny och bättre träkolv!

OBS - nu även med 3” pipa
Kaliber .32 - SA/DA

Kaliber .38 - SA/DA
5 3/4” pipa - blånerat utförande

Kaliber .357 Magnum - SA/DA
6” pipa - blånerat utförande

6” pipa - blånerat utförande
• Totallängd: 275 mm
• Höjd: 135 mm
• Vikt, oladdad: 1080 g
• Visirlängd: 209 mm
• Finns med 3” eller 6” pipa

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Totallängd: 276 mm
Höjd: 135 mm
Vikt, oladdad: 1080 g
Visirlängd: 210 mm

Totallängd: 284 mm
Höjd: 145 mm
Vikt, oladdad: 1070 g
Visirlängd: 193 mm
Finns med 2 3/4”, 4”, 5 1/4”
eller 6” pipa
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SM Guld Precision
2016, 2015, 2014
SM Guld Fält: 2016, 2014
SM Guld PPC P1500:
2016, 2015
VM Guld PPC P1500: 2015
EM Guld PPC P1500: 2016

sportec.se/sigsauer
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The Ladies
behind the Cup

Vandringspriset
”Krutgumman”
handgjord i Nora och
tillverkad i mässing.

En tävling endast
ämnad för damer
i vapengrupp
B. Kan det vara
en morot för att
öka intresset?
Låt oss höra vad
initiativtagarna
till Ladies Cuptävlingen har att
berätta.
Av: Anna S. Törnqvist och
Peter Carlsson

Lady Facts
Namn: Amie Blomér
Ålder: 52 (hur det nu gick till)
Klubb: Örebro PSSK
Började skjuta pistol: 1990.
Hade ett upphåll på 12 år
medans barnen var små.
Favoritvapen: Min Benelli
MP90 kaliber .32, den går som
en klocka och har sällan eller
aldrig några vapenfel.

Grundarna till Ladies Cup. Från vänster: Amie Blomér, Örebro PSSK,
Monica Hjertqvist, Råsbo Psk, Linda Svensson, Råsbo Psk.

Monica Hjertqvist, Linda
Svensson och Amie Blomér är
damerna bakom Ladies Cup.
Det är en nystartad tävling
som pågår under hela året och
är ägnad åt alla damer som
skjuter vapengrupp B i nationella tävlingar, kretstävlingar
24

eller mästerskap kan deltaga.
Tävlingen gör inte skillnad på
klasser och det är de fem bästa
resultaten som räknas.
Hur fick ni idéen till Ladies Cup?
Monica: Vi har i några år pra-

tat om att fler damer borde

skjuta vgr B. Dels för att vi
behöver höja konkurrenskraften på Nordiska Mästerskapen, men också för att
utveckla sitt B-skytte genom
att tävla mer. Det var under
ÖSM i Milsnabb 2016 då jag
pratade lite med Pelle Carls-

Namn: Monica Hjertqvist
Ålder: 51
Klubb: Råsbo PSK
Började skjuta pistol: 1998
Favoritvapen: Hämmerli 280
kaliber .32
Namn: Linda Svensson
Ålder: 43
Klubb: Råsbo Psk
Började skjuta pistol: 1999
Favoritvapen: Hämmerli SP20
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Linda och Monica under Östsvenska Mästerskapen på Livgardet utanför Stockholm.

son, ordförande i Lövsta Skf,
om detta. Han föreslog att
vi kunde anordna en tävling
där resultaten skickas in och
redovisas.
Amie: Idén till cupen var Monicas, hon testade den på oss
och vi var helt med på förslaget. Vi hade pratat löst om
hur tjejer i Sverige behöver
bli bättre i vgr B utifrån de
senaste årens förluster mot
norskorna i Nordiska Mästerskapen. De svenska damerna
leder oftast i NM efter vgr C,
men blir sedan omkörda av
norskorna när det kommer till
vgr B. Så kan vi ju inte ha det.
Linda: Med Ladies Cup hoppas vi att det är fler damer
som väljer att skjuta tävlingar i vgr B. Vi har ju sett att
det finns duktiga kvinnliga
B-skyttar i landet och vi vill
gärna bidra till att höja nivån
på något sätt. Oavsett om man
har ambitionen att komma
med i landslaget eller inte.
Hur har tävlingen mottagits av
damskyttarna?
Amie: Mycket positivt, vi har

fått respons från hela landet
vilket är jätteroligt. Det är enkelt att vara med, man deltar
NP2 ’17

på den tävling som passar och
skickar sedan in sina resultat
via e-post. Skyttarna behöver
inte åka runt till utvalda tävlingar. Jag tror det är en stark
förutsättning.
Linda: Många tycker det är
ett kul initiativ. Vi har även
fått positiv respons från manliga skyttar.
Monica: Det har varit mycket
positivt, många har sagt att det
är ett bra och roligt initiativ,
det är kul.

att skjuta snabbare. I vgr B är
det just tiden som är lite mer
utmanande än i vgr C, och det
passar mig väldigt bra.
Laddar ni .32 ammunitionen
själva?
Linda: Ja.
Monica: Nej, det gör jag inte

eftersom maken laddar väldigt
bra ammunition.
Amie: Nu är jag sambo med
i mästerskytt i vgr B och han
går väldigt gärna ner i sin
”man cave” som är laddrumVarför tycker ni det är roligt met. Där spelar han gammal
med att skjuta vapengrupp B? vinyl och laddar ammunition
Monica: För mig har det med åt oss båda. Han är så pass
utmaningen att göra. När det skicklig att jag inte skulle vara
är en bra fältskjutningsbana för i närheten av hans mästerverk
vgr B behöver jag utmana mig. i kaliber.32.
Amie: Alla vapengrupper har
sin charm, men vgr B är klu- Vilket pris väntar den värdiga
rig. Den är inte så enkel som vinnaren av Ladies Cup?
man tror, den är enklare att Monica: Vi har instiftat ett
handskas med när man kom- vandr ingspr is i for m av
mer på tekniken. Man behö- ”Krutgumman”. Ladies Cup
ver vara lite mer bestämd i är även sponsrat av LCE skytsitt skytte och det passar mig. tematerial, Staffans Jakt och
(Skratt) Sen är den mer sta- Vapen samt Svenska Pistolbil än ett C-vapen och ligger skytteförbundet. Det kommer
oftast väldigt stadigt i handen, att bli priser till de främsta
tycker jag.
men även lottning bland övLinda: Jag gillar när det är kor- riga deltagare.
ta tider och man blir pressad Amie: Vi har fått väldigt fin

respons från sponsorerna.
Krutgumman som Monica
nämner är ett riktigt unikt
vandringspris i form av en
”bergsmor” i tung mässing.
Den är handgjord/handsvarvad i Nora. Jag ärvde gumman
av min framlidna far och jag
tycker att ”hon” är ett perfekt vandringspris. Sockeln
kommer att tillverkas i material från ett träd som fällts av
Roland Magnusson, tidigare
ordförande i Pistolskytteförbundet.Vi vill gärna att cupen
skall pågå länge, varpå vi har
sagt att hela fem inteckningar
behövs för att erövra denna
unika Krutgumma.
Vad vill ni säga till alla damer
som står redo att anta
utmaningen?
Monica: Med Ladies Cup vill

vi få fler damer att skjuta tävlingar i vgr B och utveckla
sitt B-skytte.Vi önskar att alla
skytte-damer från hela Sverige är med, nybörjare som
rutinerade.
Mer information om Ladies Cup
finner ni på webbsajten http://
www.rpsk.se/ladies-cup.
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Det längsta avståndet som
sköts på var cirka 70 meter,
då gäller det att sikta noga.

Kretsfält med
björkar i siktet
Av: Sandra Lindberg

I björkarnas stad kom skotten tidigt i år. Den 29 april anordnade
Umeå Pistolskytteklubb krets-fälttävlingen Björkskottet som hölls
på Baggböle jaktskytte.
Ett 70-tal skyttar tävlade under dagen och responsen på
banan var positiv. Den nästan 4 km långa rundan gick i
en oval runt jaktskyttebanan
och skogen i närområdet. De
två grenledarna hjälptes åt att
planera banan och den ena i
duon, Marcus Karström sammanfattade vad skyttarna hade
framför sig så här.
– En utmanade men rolig
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runda, med mycket varierande skytte samtidigt som säkerheten hålls på en hög nivå.

grupp. Där var det många som
kände av pressen, men som
någon sa i förbifarten ute på
banan; ”målet är att man som
De åtta olika stationerna var skytt ska få tänka till och bli
omväxlande och utmanande, utmanad, det är hela grundmen det de flesta patrullerna tanken med fält”.
pratade om när de kom tillbaka var gungan. Station fyra Fältskytte är inte bara en trevinnehöll en målgrupp på en lig dag ute i naturen, med
gunga, med två mål och sedan förhoppningar om bra väder,
en förflyttning till nästa mål- utan det är även en sport som

människor i alla åldrar kan
utöva, som vi skyttar är medvetna om. Det är med hjälp av
mental styrka och fokus som
resultatet kan avgöras.
– För att bli en duktig tävlingsskytt krävs inte bara att
man kan skjuta bra på träning,
utan det gäller verkligen att
träna det mentala. Det handlar
mer om att tävla mot sig själv
än mot de andra och det kräNP2 ’17

ver att man är helt närvarande,
säger grenledare Åsa Edvinsson.
Många av Umeå PKs nybörjare

gick sitt första varv i en fältskyttetävling och gjorde bra
ifrån sig resultatmässigt. Kent
Löfgren kom på andra plats
i C1 med resultatet 38/22.
Många av nybörjarna fick
blodad tand, och vi hoppas få
se mer av er i sommar på andra tävlingar.
Kommande inom fältskyttet är
att Umeå PK, i slutet av oktober, för andra gången arrangerar en mörkerfälttävling. Det
är en fälttävling som skjuts i
mörker och målen belyser
man med t.ex. marschaller,
ficklampa eller andra kreativa
lösningar.
Fälttävlingen hölls på Baggböle jaktskyttebana, Umeå.

Brynolf Alexandersson höll i uppropet för patrullerna.

Många av Umeå PKs nybörjarskyttar gick sitt första varv och
stannade sedan kvar för att hjälpa till på de olika stationerna, en av
dem var Tobias Sandström.

Björkskottets segrare

Funktionärerna Daniel Olsson, Carolina Hampusson och Erik Nygren
passade på att ta sig en välförtjänt paus mellan två patruller.
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Vgr/klass
C1
C2
C3
VetY
VetÄ
B2
B3
A1
A2
A3
R2
R3

Namn
Mats Löfgren
Fred Lundgren
Fredrik Wikström
Thomas Dahlberg
Göran Sehlstedt
Brynolf Alexandersson
Lennart Selander
Johan Lindberg
Michael Nyberg
Anders Gustafsson
Sune Nybrand
Daniel Olsson

Förening
Sikeå PK
Vännäs PSK
Burträsk PK
Rundviks PK
Rundviks PK
Umeå PK
Öviks PK
Umeå PK
Umeå PK
Rundviks PK
Vilhelmina PSK
Umeå PK
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DVC Open
Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

STI International - originalet från USA

Trubor

Matchmaster

DVC Limited

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 super

Piplängd: 4,15”
Kaliberalternativ: 9 mm, .38 Super

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, 9 mm

Marauder

Executive

HEX Tactical DS

Tactical DS

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 9 mm

Piplängd: 5”

Piplängd: 4”, 5”

Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Edge

Apeiro

Eagle

Trojan

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .40 S&W, .45
ACP, 9 mm, 38 Super

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ:.40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”, 6”
Kaliberalternativ: 40 S&W, 9 mm

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

DVC Classic

Sentinel premier

Lawman

HEX Tactical SS

Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 40 S&W,
.45 ACP, 9 mm

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 3”, 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 4”, 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Rangemaster

Targetmaster

Piplängd: 5”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

Piplängd: 6”
Kaliberalternativ: .45 ACP, 9 mm

STI International
distribueras i
Sverige av
Sportshooter. Se
hela sortimentet på
sportshooter.se.
Kontakta oss om du
är intresserad av att
bli återförsäljare.

DVC 3-GUN
Piplängd: 5.4”
Kaliberalternativ: 9 mm

1
2
3
4
5
6
7
8

sportshooter
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5
4

3
2
1
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www.sportshooter.se, info@sportshooter.se, tfn 070 - 747 35 76

NY KIKARE - 10x30x50
Knoblock skyttebåge modell K1
37 eller 23mm ring. Fjädrande ridskalmar,
ställbar näshöjd. Kan förses med diopter,
täckskiva, sidoskydd, filter, filtersats m.m.
Pris: 1 900:-

Liten och smidig.
Väger endast 500 g.
Pris: 1090 kr

Knoblock modell K5 ”Rapid”
Skyttebåge med skyddsfunktion. Fjädrande
ridskalmar, ställbar näshöjd, täckskiva. Kan
förses med filterglas i olika färger; gul, orange,
grå, grön, ametist. Lämplig för pistol, magnum,
PPC, dynamiskt, lerduveskytte och jakt.
Pris: 2 100:-

Skyddsglasögon för skytte
För alla tävlingsgrenar. Helt kit i väska
med ofärgade, gula, orange, bruna och
grå filter. Hållare för styrkeglas ingår.
Finns i olika utföranden.
Pris från 750 – 3 000:-

TRÅDLÖS HASTIGHETSMÄTARE
Modell: Labradar - Noggrannhet 99.9%
Enkel användning
-Riktas mot tavlan
-Skjut

Stor sortering av filterglas,
med eller utan styrka.

Diopter

Synundersökning med inriktning på skytte. Broschyr skickas på begäran.
Övriga skyttebågar: Champion, Jäggi, Skanåker, Gehmann.
Övriga prisuppgifter eller förfrågningar, ring eller skriv till:

Steglös. Passande till
såväl skyttebågar som
vanliga glasögon.
Pris: 750:-

Fungerar i alla
väder
Pris: 7 490 kr

Tel: 08-560 30813 • Mobil: 070-275 28 10
Box 286 • 178 24 Ekerö
OBS! Tidsbeställning

www.barksoptik.com

DILLONS LADDPRESSAR

VAPENAUKTION!
Återkommande auktioner med teman som moderna och
antika vapen, jakt- och ﬁsketillbehör, accessoarer, konst
och inredning med jaktlig anknytning.

– flera olika utföranden –
Allt finns för det
mesta i lager!
Haendler & Natermann
precisionsblykulor

Inlämning
pågår till
höstens
auktion!

– fettade –
– plastade –
– förkopprade –

Vihtavuori krut,
Magtech kulor
Magtech hylsor,
Magtech tändhattar

Nästa auktion, söndag 5 november!
Kungsgatan 57B, Stockholm
Tel 08-14 38 65
www.walterborg.se

SPORTEC AB, Box 25, 232 02 ÅKARP
Tel 040-46 50 50, Fax 46 18 58

Besök vår hemsida: www.sportec.se
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Magnumprecision
allt populärare!
Av: Peter Siegel

En pistolskyttegren som får mer och mer anhängare och utövare
är Magnumprecision. Precisionstävlingar med magnumpistoler och
revolvrar har slagit igenom på bara tre år.
Magnumprecision är förbun-

dets yngsta gren, upptagen
i programmet år 2014. En
banskyttegren där man skjuter mot en pistoltavla på 50
m med grovkalibriga vapen.
Stockholmskretsen bjöd in för
andra året i rad till kretsmästerskapet i Magnumprecision.

Magnumprecision för andra
året i rad och skyttarna har
strömmat till och fyllt fyra
skjutlag. Skulle vi anordna
denna tävling även nästa år
också så måste vi nog ha fem
skjutlag. Folk tycker verkligen
att denna nya gren är jättekul!

Stockholms kretsordförande
Clas Simmerud som varit ingren var mycket nöjd med itiativtagare till de senaste tre
deltagarantalet och berättade: årens kretsmästerskap i Mag– Handens Psk har nu ar- numprecision var lika nöjd
rangerat kretsmästerskapet och berättade:
Tävlingsledaren Peter Ljung-
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– Som kretsordförande är
man naturligtvis tacksam för
att kretsens föreningar ställer upp som arrangörer, men
jag söker ändå efter arrangörer med större banor och fler
skjutplatser, säger Clas Simmerud. Kanske är Hacksjöbanan öppen nästa år igen eller
Handens Psk erbjöd sig i år, så kan kanske UpplandsVäsby
liksom förra året, villiga att fortsätta, de har mer plats på
arrangera kretsmästerskapet sin fripistolbana än Handens
på sin 50-meters gevärsbana Psk har på sin 50-meters bana.
som dock har något begrän- Vi får se, men ett stort tack till
Handen så länge.
sad kapacitet.
– Det hela startade 2015 på
Hacksjöbanan, men tyvärr
blev det sedan skjutförbud
på vissa banor på Hacksjön
år 2016. Förhoppningsvis kan
bristerna på Hacksjön åtgärdas i år så att skjutförbuden
kan hävas igen.
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För att skjuta den israeliskt tillverkade pistolen Desert Eagle med 10” pipa är det enklast att ligga ner.

Johnny Ronnegren kramar
avtryckaren försiktigt för att
få sin .357 magnum i tian.

Lagguld tog Ekens Psf i kretsmästerskapet. Från vänster: Christoffer
Malmström, Johnny Ronnegren och Clas Simmerud.

Handens Psk bjöd på korv, läsk och kaffe med kakor.

revolver, max 6,5”. Reste- Ronnegren, Ekens Psf och
rande tävlingar i olika mag- bronsmedaljör Richard Monumklasser var kretstävlingar. din, Tyresö Skytteförening.
Richard Modin, Tyresö
skytteförening, visar den
50-poängare han så vackert
prickade in.

Kretsmästaren Magnus
Malmlind, Lidingö Ssk, fick ta
emot både medalj och en till
synes väl passande pistolväska.

I Stockholm finns nu flera serietävlingar som t.ex. Fältserien och serietävlingen i
Militär Snabbmatch. Det är
önskvärt att även starta en serietävling i Magnumprecision
för att ge skyttarna möjlighet

att kunna utöva vår spännande sport i fler olika pistolskyttegrenar än tidigare.
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Kretsmästerskapet i Mag-

numprecision gällde vapengruppen M7, alltså standard

Årets kretsmästare i M7 i

Kretsmästare i lag blev Ekens

Stockholm blev Magnus
Malmlind, Lidingö Ssk. Silver medaljör blev Johnny

Psf medans lagsilver gick till
Lidingö Ssk samt lagbrons till
Skarp7 Skf.

Kretsskjutningarnas vinnare var:
Klass
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Namn
Michael Jorsback
Richard Modin
Ulf Persson
Johnny Ronnegren
Ulf Persson
Johnny Ronnegren

Förening
Skarp7 Skf
Tyresö skytteförening
Lidingö Ssk
Ekens Psf
Lidingö Ssk
Ekens Psf

Poäng
251
274
258
272
292
283
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Ge dig själv
sjä de bästa
I förra numret av NP träffade vi Johan
Backe då han berättade om sin långa
rehabiliteringsträning tillbaka till
skyttet. Nu har vi besökt honom på
hemmaklubben Atlas Copcos skjutbana.
Vi fick även se hans hemmagym.
Av: Anna S. Törnqvist
Foto: Peter Carlsson och Anna S. Törnqvist

gjorde ett uppehåll med skyttet under nästan ett år.
– Efter den perioden har jag
fått flera tankeställare och lärt
mig tänka på ett annat sätt.
Jag har också fått en bättre
kontroll på kroppen, framför
allt har min bålstabilitet blivit
mycket bättre, vilket gynnar
Johan Backe, Atlas Copco Psk, med sina
skyttet.
samarbetspartners Pardini och Lapua.
– Jag har alltid tränat mycket, som mest har jag kommit
upp i 50 000 skott per år i
Vi tar oss ut till den gemytliga – På det pr ivata planet .22:or. Snabbpistol är det jag
skjutbanan i Snörom, som lig- ”flydde” jag in i skyttet och skjuter mest och det kräver
ger i Nacka söder om Stock- trodde någonstans att det var väldigt mycket träning. Nu
holm. När vi möter Johan räddningen, vilket med facit i har jag lyckats få bra resultat
har han redan varit på plats hand var en dålig prioritering. på mina träningar och känner
ett tag. På skjutbänken ligger Det enda jag tänkte på då, var mig trygg med det.
fullt med tomma ammuni- att prestera, och det blev en
tionsaskar, de vittnar om ak- otrolig press som var svår att Han poängterar vikten av att
tiv skytteträning. Kvantitet ser hantera. Jag var både en dålig göra allting rätt. Johan visar
vi, men hur tätt sitter skotten? förlorare och en dålig vinnare. hur hela skjutmomentet ser
Det visar sig snart när vi till- Jag hade t.ex. svårt att glädjas ut från det att han tar ett bra
grepp om kolven, laddar, stälsammans går fram för att be- åt en silvermedalj på SM.
skåda tavlorna.Vi konstaterar – Jag var världsmästare på ler sig till rätta, riktar, andas,
att rehabiliteringen av hans träning, både hemma och på fokuserar och skjuter.
axelskada gett bra resultat. läger tillsammans med italienSkotten sitter fint samlade i ska och spanska landslaget. Jag Du ser väldigt stadig ut när
mitten. Nu är han tillbaka för sköt otroliga resultat som se- du skjuter, vad är viktigt att
dan höjde anspänningen yt- tänka på?
att satsa på skyttet igen.
terligare när jag kom på en – Greppet är viktigt såsom
Hur går det med skyttet Johan? Världscup eller Grand Prix tumme, fingrar, handled men
– Det går bra, nu har jag lan- tävling. Med en hjärna som även armbåge och axel. Det är
dat och blivit tryggare i mitt gick på högvarv och ett hjär- viktigt att tänka på hur fingret
skytte. Efter den långa perio- ta som var ”brustet”, uteblev ligger mot avtryckaren.
den, då min kropp begrän- resultaten. Det blev tillslut en – Något som alla borde
sade mig, mådde jag inte så pina att träna och tråkigt att tänka på är att anpassa kolbra. Dels på grund av skadan, tävla. Jag började jobba igen ven efter sin hand. Det går att
men också av andra faktorer och beslutade mig för att må modifiera kolven för att få ett
som påverkade mig mentalt. bra och bli hel i kroppen. Jag bra grepp genom att bygga på
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med t.ex. plastic padding, alternativt karva bort lite material, så det känns rätt. Uppfinn
inte hjulet på nytt, ta hjälp av
någon som kan bygga eller
anpassa kolvar.
– En del skyttar vill inte
”förstöra” kolven för att de
eventuellt kommer att vilja
sälja pistolen i framtiden. Det
är ett lustigt resonemang, eftersom det kan innebära att
personen kanske skjuter dåligt med pistolen i 10 år, bara
för att senare kunna sälja den.
Det går alltid att köpa ny kolv.
– När du har ett bra grepp,
tänk på kroppshållningen, ha
stark bål, titta hur marken ser
ut under dig, justera in dig.
Spänn rumpa och lår vilket
ger stabilitet. Det många ofta
missar är att ha koll på armbågen. Jag skulle säga att 80–
90% av skyttarna inte har den
kontrollen. Sen är det mycket
annat som andning, fokus och
riktmedel som är viktigt.
– När du har ett bra grepp
och står redo, gå upp och
rikta mot målet/målen, var
klar med hur du ska skjuta
och ändra inte greppet. Om
du ändrar greppet när du tar
ner armen, så slappna inte av
i handen genom att röra på
fingrarna mm, då kommer du
garanterat inte att hamna där
du vill sen, utan ”spåra” ned
och ha en plan för hur du skall
skjuta sedan.
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a förutsättningarna!

Johan visar hur man tar ett bra grepp.

Johan visar en korrekt skjutställning där armbågen inte skall röra sig
under skjutningen.

Vad ska man tänka på i
snabbskytte?

– Det är viktigt att hitta
rytmen, du får inte ha bråttom men du måste ha kontroll på tiden. I t.ex. militär
snabbmatch ska du träna in
de olika tidsintervallerna och
utnyttja tiden. Du skjuter bara
lite snabbare i varje ny tidsintervall. Att skjuta Snabbpistol, Militär snabbmatch,
Standardpistol, Nationell helmatch eller Fältskjutning är
också precisions skytte, men
under en given tidsram.
NP2 ’17

– Det är många som glömmer bor t detta och blir
otroligt stressade av en tidsbegränsning som är kortare
än 5 minuter. Har du kontroll
blir du lugnare och skjuter
bättre.
Hur tycker du att man förbereder sig bäst inför en tävling?

– Jag tycker du ska ge dig
själv de bästa förutsättningarna du kan när du åker ut
på en tävling. Din ambition
ska vara att prestera utifrån
din egen nivå, det tycker jag

är viktigt. Jämför dig inte med
andra skyttar, fokusera på din
egen prestation och utförande.Var förberedd och gör det
du kan för att få ett så bra utfall som möjligt.
– Enkla saker som kläder och
skor anpassat till vädret, hörselkåpor, att pistolen är med
och rätt inställd, att skruvar sitter åt, rätt magasin, tillräckligt
med ammunition – även för
en särskjutning. Använd bra
ammunition som fungerar –
jaga inte kronor och ören på
en tävlingspatron – jaga kvalité istället. Alla givna grundförutsättningar och såklart, en
ambition att prestera.
– Om du inte har koll på de
här sakerna, då ser jag inget
syfte med tävlingen och då kan
du lika gärna bara åka till tävlingsplatsen, äta en korv, umgås
med folk och vara social. Du
behöver inte ens gå varvet, det
är meningslöst, tycker jag.
– Nej, ge dig själv rättvisa
och de bästa förutsättningarna
för att lyckas inom skyttet, du
är ju trots allt där för att tävla,
säger Johan bestämt.

Det är viktigt att ha rätt avstånd
till avtryckaren för att eliminera
avfyrningsfel. Den övre delen
av avtryckarfingret skall inte ha
kontakt med kolven.

”Nu har jag sabbat allt, jag är så
dålig, jag ska sluta skjuta” osv.
– Jag är också människa, säger Johan, jag har också fällt
de kommentarerna om min
egen prestation. Jag har blivit
varnad under Världscupen efter att ha slagit pistolen i bänken av ren frustration, men
Har du några bra tävlingstips
det hjälper ju ingenting.
att ge andra skyttar?
– Problemet blir då att man
– Jag skulle vilja säga så här, ”ankrar” fast en vald sanning
att när man kommer till en för sig själv. Tänk på att hälftävling så har man full poäng. ten av personerna som hör
Sen samlar man på sig misstag, dig, inte bryr sig, den andra
även de som är bäst i världen hälften tycker det är bra att
gör misstag. Det är just det vi du har misslyckats.
ska försöka eliminera, missta- – Ett misslyckande behöver
gen. Skytte handlar inte om
att göra det perfekta skottet,
utan det handlar om att göra
en kopia på det perfekta skottet, genom hela tävlingen.
– När eller om du gör ett
misstag, så registrera misstaget, men värdera det inte under tävlingen. De flesta skjuter
trots allt inte helt perfekt under en tävling.
– Ibland kan man höra någon skytt under en fältskjutning eller annan tävling som Det är viktigt att kunna vrida
misslyckats med något/några kroppen från vristen och uppåt
skott och fäller nedvärderande med fötterna kvar i marken, vid
ord om sig själv i uttryck som: t.ex. fältskjutning.
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Ett 15 meter långt battle rope
är en bra investering för
givande träning.

Att använda ett
battle rope är ett bra
sätt att stärka både
axlar och armar.

och coachar varandra under
säsongen. Mina chanser att
bli bättre minskar inte för att
jag hjälper någon annan. Det
är bara jag som kan påverka
mitt eget skytte i slutänden.
Vad har du för bra fysiska
träningstips?

– Jag tränar både på gymmet
Cross Fit Nordic och mitt
inte alls vara någon katastrof på vad och hur de ska träna. hemmagym, som jag använanser jag, andra kan också De ställer fram en tavla och der flitigt.
misslyckas. Tävlingen är inte tillverkar tomhylsor.
över förrän sista skottet är – Gör planen redan hemma Vi besöker Johan i hans hem
skjutet och om inte annat, kan i lugn och ro. Fokusera se- för att se hans utegym och får
du rädda en lagmedalj genom dan under skyttet mer på ut- lite tips på träning i hemmet.
att hålla ihop hela matchen. förandet i momentet än om På garageuppfarten tränar Jo– Jag rekommenderar att du skjuter 50 poäng eller alla han med en tung stock. Han
visar hur han brukar träna
man inom 24 timmar efter en träffar i en fältfigur.
tävling sätter sig ner och analy- – Dokumentera och skriv med den genom att lyfta den
serar sina misstag och tänker på ned känslor, tankar och reflek- upp och ner samtidigt som
hur man ska undvika dem näs- tioner efter passet, det passar ju han knäböjer.
ta gång. Man ska också tänka bra nu när tillståndsmyndighe- – Så här brukar jag träna,
på vad man har lärt sig, då blir ten vill se en aktivitetsdagbok. eller så rullar jag den framför
mig på marken, det är också
det lättare att sortera bort nebra träning, säger Johan.
gativa tankar och inte gå och Hur tar ni hand om era
– Den här andra stocken, säälta, det blir ingen bättre av.
nybörjare?
– Det är viktigt att bevara de ger han, och tar upp en ca tre
Johan berättar mycket om sina som börjar i klubben.Vi tar in meter lång stock, den brukar
tankar om skyttet och dess max 10 nybörjare åt gången, jag springa med på axeln här
processer. Han nämner ofta att det är vad vi hinner med. De på gatan fram och tillbaka.
han gärna hjälper andra och får en mentor som följer dem Grannarna tror väl att jag är
ibland kan se skyttar ute på i skyttet.Vi finns där för dem tokig, säger han och skrattar.
tävlingar som kanske behöver och frågar om de vill ha feedlite feedback. Han brukar då back och annan stöttning. En Han tar fram sitt ca 15 meter
gå fram och fråga om de vill del vill ha hjälp medans andra långa battle rope och lägger
det runt en lyktstolpe tar tag
vill klara sig själva.
ha lite stöd.
– Jag uppmanar skyttar att – Vi har mycket bra sam- i ändarna och börjar pendla
inte vara så stolta, våga fråga manhållning i klubben och med armarna upp och ner så
om stöd och hjälp av en an- det vill vi föra vidare. Jens repet slår i marken vid varje
nan skytt. Man kanske inte går O’Konor är huvudansvarig rörelse. Han visar lite olika
fram mitt under en tävling, för nybörjarkursen i vår klubb rörelser med repet.
men ställ gärna frågan efteråt och gör ett enormt jobb med – Det här är bra träning för
och ta med detta till din nästa att få fram nya skyttar. Flera hela kroppen, säger han.
andra erfarna skyttar i klubträning.
– Majoriteten av alla skyt- ben deltar som stöd under På terrassen har han plockat
tar som åker till skjutbanan utbildningen. Även vi mer fram flera redskap bland annat
för att träna, har ingen plan erfarna skyttar frågar, hjälper en skivstång hantlar, en sand34

För att stärka bålen använder
Johan en medicinboll som
kastas in med kraft mot en vägg.

Medicinbollen som väger ca
14 kg kastas upp mot väggen ...

... för att sedan fångas i en
knäböj. Detta stärker både ben,
armar, rygg och mage.

boll (slamball) samt en clubbell och en tung medicinboll.
Han tar fram en viktväst. Den
faller tungt mot marken när
han lägger ner den.
– Den här västen brukar jag
ta på mig när jag vill ha lite
extra tyngd för att öka belastNP2 ’17

En vanlig skivstång
går att anpassa
med tynger till de
övningar man vill
göra.

Hantelövningar stärker framför
allt armar och ryggen. Från
marken ...
... lyfts hanteln rakt upp i en jämn
rörelse.

En s.k. kettle ball håller du med
två händer ...
En s.k. slamball, fylld med sand,
som väger 15 kg lyfts upp över
huvudet ...

ningen under mina kortare
löpsträckor, berättar han.
Vad är fördelen med att ha ett
hemmagym?

... för att sedan med kraft kastas
ned i marken.
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– Det är framför allt närheten som jag värderar högt.
Jag kan träna i princip när jag
vill och hur länge jag vill utan
att anpassa mig till öppettider
eller stå i kö till redskap. Jag
behöver inte känna tidspress
för att träna, allt finns här. Sen
spar jag mycket tid också, som
jag hellre spenderar med min
son, han tränar hockey sex dagar i veckan.
– Nu behöver man inte ha
alla de här redskapen som jag
har för att träna hemma, du
kan använda det som passar
dig. Din egen kropp är ett
universalverktyg, du kan använda din egen tyngd i olika
övningar. Träna på det sätt
som passar dig bäst.

... och svingar upp över huvudet
för att sedan gå ned igen.
n.

Johans viktvästt
väger 15 kg..

– Ibland tar jag en
bastu efteråt, där sitter jag och mediterar, får sinnesro och
återhämtning. Det är
viktigt, avslutar Johan.
n.
Vi ser att Johan lägger ner

mycket energi och engagemang i all sin träning och
vi önskar honom lycka till i
framtiden med sina mål.

För att få lite extra utmaning
sätter Johan på sig en 15 kg tung
väst när han springer kortare
sträckor.
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Den nyinvigda Snörombanan.

Tänka utanför
boxen
Av: Ulf Hansson

Atlas Copco Psk:s skjutbana i Snörom söder om Stockholm fick
underkänt vid besiktningen i maj 2016. Anledningen var att kulfånget
var för låg enligt bestämmelserna i SäkB. Klubben fick dispens att skjuta
till oktober och under tiden försöka lösa problemet.
En solig tävlingsdag i mars då
det drar ihop sig till Militär
snabbmatch på Snörombanan
träffar jag tre av medlemmarna i Atlas Copco som varit
involverade i arbetet med att
återställa skjutbanan i godkänt
skick;Tomas Ljung, med bakgrund som vägingenjör, Mikael Joelsson, ingenjör från
Tekniska Högskolan och Ro36

bert Johansson med erfarenheter från verkstadsindustrin.
När skjutförbudet var ett fak-

tum satte Tomas igång med att
räkna ut hur mycket jordmassor som skulle behövas för att
uppfylla kraven i SäkB.
– Det skulle handla om närmare åttahundra kubikmeter,
berättar Tomas, och eftersom

det är ett vattenskyddsområde
kan man inte lägga dit vilka
jordmassor som helst, de måste vara godkända ur miljösynpunkt.
Man insåg att den lösningen
skulle bli orimligt kostsam
och dessutom oerhört svår att
genomföra. Robert berättar:
– Vi kommer ju inte in med

lastbilar på banan, utan måste i så fall krångla oss upp på
slänterna med lastmaskiner
och tippa, med negativ miljöpåverkan på omgivningen
som följd. Många skopor och
mycket manuellt skyfflande
skulle det bli.
Hur skulle man lösa problemet?

– Vi insåg att en traditionell
NP2 ’17

Målställningen med kulfånget sedd bakifrån.

SäkB som talade mot användning av vinklade skärmar som
kulfång.
– Hans och Mikael var väldigt positiva och inriktade på
att hitta en lösning, säger Mikael, vi diskuterade några timmar och kom så småningom
fram till den lösning vi nu ser
på banan.
Den nya målställningen med kulfånget sett från sidan.
– Det kändes väldigt bra, inlösning med nya jordmassor och skickade in den till ATR, flikar Robert, Hans och Miskulle bli ett alltför stort och anläggningstekniska rådet, som kael var oerhört hjälpsamma
kostsamt projekt, säger Mi- består av representanter från och bollade idéer med oss. De
kael, det kändes inte bra över Svenska Skyttesportförbundet, förklarade också SäkB så vi
Svenska Pistolskytteförbundet, bättre förstod varför inte den
huvud taget.
Svenska Jägareförbundet och gamla kulfångsvallen uppfyllHan satte sig på kammaren och Fortifikationsverket.
de kraven längre. Ett mycket
funderade.
bra möte som dessutom resul– Jag tänkte ”när man stöter Efter det ordnades ett möte terade i ett förslag till lösning.
på problem man inte kan lösa med ATR där Hans Drugska man tänka tvärtom”. Min ge och Mikael Norman del- Tomas berättar att man geidé var att göra en ”anti-riko- tog. Det blev ett synnerligen nast började rita på den nya
schett-lösning”, det vill säga bra och kreativt möte där lösningen som skickades in
ett kulfång – en skärm – som Hans och Mikael förklarade till Sportskytteförbundet för
vinklar ned kulorna i vallen. att lösningen visserligen var godkännande.
Vi utarbetade en sådan lösning bra, men att det fanns något i – Vi fick svar med vändande
NP2 ’17

post där de godkände alltsammans.
Kontakten med polismyndigheten som är den tillståndsgivande myndigheten gick
också bra.
– Det har bara varit positivt, säger Robert, vi hade en
bra dialog och behövde bara
förklara några detaljer de behövde mer information om.
Över huvud taget var Polisen väldigt positiva till den
här lösningen och allt gick
väldigt smidigt.
Sedan var det dags att realisera

projektet.
– Vi började med att riva de
gamla målställningarna i november, berättar Tomas, sedan
blev det avbrott för snö, men
vi jobbade på så snart det gick
och byggde i etapper. Många
medlemmar har givetvis hjälpt
till med det här, ingen nämnd
37

Tomas visar på stålplåten bakom
träskivan. Kravet på denna var
3mm, men man val de 4mm
för att ha extra marginal.
Distansen, luftrummet, mellan
stålplåten och träskivan
är 10mm. Träskivan är av
typen vattenbeständig
formplywood, ”plyfa”,
15 + 13 = 28mm tjock. Prov har
visat att kulorna stannar mot
stålplåten (vissa kalibrar innan
de når plåten).

Tre av medlemmarna som var involverade i arbetet med att återställa
Snörombanan i godkänt skick, från vänster: Tomas Ljung, Robert
Johansson och Mikael Joelsson.

något som ”skitar ned” så var
det grönt även för dem. Det
hela har gått väldigt bra.

veta mer om hur vi genomförde det här projektet är de
välkomna att höra av sig till
oss.

En skytteklubb drivs i princip

alltid ideellt och medlemmarna representerar ett tvärsnitt
av de flesta yrkesgrupperna i
samhället. Alla kan bidra med
sin kompetens.
– Så är det absolut, säger
Mikael, inte minst i ett så här
stort projekt, man är helt beroende av att medlemmarna
ställer upp och hjälper till
med det man kan.

Robert visar hur lutningen av taket är beräknat i förhållande
till vinkeln från skjutplatserna. Kulor som eventuellt träffar den
överliggande träribban hamnar i kulfånget/höjdskärmen bakom.

och ingen glömd. Bland annat
har vi en kille som har tillgång
till lastmaskinen som behövdes
när vi skulle lyfta upp grejorna
på plats.

derade på hur vi skulle lösa
det här, säger Mikael, men när
idén väl var kläckt och godkänd var det i princip bara att
köra igång.

Robert, som har en bakgrund

Tomas påpekar att man även

inom verkstadsindustrin, berättar att man istället för att
handborra alla hål i stålplåten
använde laserteknik.
– Det är 1,4 ton plåt som
hänger där, säger han och pekar mot målställningen. Sedan
tillkommer träskivorna, totalt
cirka 1,7 ton.

på kommunen var nöjda med
lösningen på skjutbanan.
– Vi sökte bygglov,
men det visade sig
att man inte behövde det då det handlar om en skjutbana,
där är det andra regler som gäller. Däremot måste man ha
godkänt från miljöoch hälsa, men eftersom vi inte tillför

Vad har varit största ”knixet”
med att få allt på plats?

– Vi var ju många som fun38

Skjutförbudet på Snörombanan manar till eftertanke och
Mikael funderar lite över hur
det ser ut på många andra
skjutbanor i landet.
– När man åker och tävlar på
andra ställen ser man att det är
fler föreningar som har samma
typ av kulfång som vi hade och
är i riskzonen nu. Förhoppningsvis kan vår lösning vara
till hjälp även för dem.
Robert instämmer och till-

lägger:
– Vi är väldigt positiva till
kontakter med andra klubbar. Är det någon som vill

Vad kostade kalaset?

– Arbetet gjordes av klubbens medlemmar, förklarar
Tomas, det var en förutsättning för att klara av det hela,
materialkostnaden hamnade
på cirka sextiotusen kronor.
Arbetet med Snörombanan är
ett skolexempel på bra föreningsarbete. Genom tillgången
på olika kompetenser inom
klubben och tänka ”utanför boxen” lyckades man lösa
problemen och genomföra ett
stort förändringsprojekt.
Snörombanan är åter
igång, till glädje för alla medlemmar och även oss ”utsocknes” som får komma dit och
tävla då och då.
Kontaktadresser till
personerna i artikeln:
Tomas Ljung:
tomas.ljung@gmail.com
Mikael Joelsson:
mikael.joelsson@gmail.com
Robert Johansson:
robert@dinman.se

Atlas Copco kan njuta av resultatet av allt arbete.
Klart för skytte igen!
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NYHET 2016 - P8X

•
•
•
•
•
•

Mycket hög kvalitet och precision!
Tredimensionellt inställbar avtryckare
4 flyttbara vikter för optimal balans!
1 styck lufttub (200 bar) med manometer.
Levereras i specialväska.
Anatomisk valnötskolv (svängbar 20°, vridbar 9°) med ställbart handstöd. Finns i flera
olika storlekar.

P11
•
•
•
•
•
•
•

Toppmodern luftpistol för tävling/träning
Finns som kort eller lång luftpistol 4,5
Går att göra tyngre med extra vikter.
Universalkolv (höger/vänster)
Ställbar kolvvinkel
Ställbart tryck
Ställbar kolv finns som tillval

Vi provar ut det bästa
partiet ammunition
- helt kostnadsfritt!
Du betalar enbart för de skott du köper - minsta
mängd: 10 askar (5 000 skott)

Vi tar andra vapen i byte. Även delbetalning.

NP2 ’17
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En skjutvägg med
kulfång
Av: Sofia Lindgren

Den förhållandevis lilla klubben Mariestads Pk med ca 100
medlemmar har nyligen genomgått en stor upprustning av
pistolbanan, då en helt ny skjutvägg med miljökulfång har byggts.
snabbmatch, som många av
oss tävlar i på SM, fortsätter
Morgan.
Den nya lösningen var en idé

Den nya skjutväggen är lång och rymmer hela 30 platser. Tack vara
bidrag från kommunen kunde Mariestads Pk återuppta sin sport mot
rörliga mål.

ändra på skjutbanan har det
hela dragit ut på tiden.

Runt miljökulfången monteras
en ram med gummigranulat
som får kulan att stanna kvar i
fånget. Framför kulfången syns
underliggaren där vändstället
finns monterat i.

Det var på nyårsafton 2014
som Mariestads Pistolklubbs
bana fick skjutförbud. Banan klarade då inte längre av
de nya hårdare kraven som
angivits i 2015 år utgåva av
Säk B (Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte). Det gamla
40

Den kraftiga plåten i kulfånget
slår sönder kulan och resterna
kan städas ur för att sedan
skickas till återvinningen.

krav som fanns, att en vall 25
meter bakom tavlorna var tillräckligt som kulfång, ändrades
till att det numera endast får
vara max 5 meter. Trots att
klubben ansökt om medel
från kommunen för att kunna

När banan inte längre var godkänd hjälptes medlemmarna
åt att bygga en provisorisk
skjuthall där tavlorna tidigare
hängde. Tavelstället flyttades
25 meter bakåt strax framför
den gamla 50 metersvallen.
- Detta var ett sätt för oss
att kunna fortsätta hålla träningarna igång, säger Morgan
Lindgren, klubbens sekreterare. Det har dock inte varit
så enkelt även med den provisoriska lösningen. Nu fanns
det endast 20 platser att tillgå
och träningen fick bli ensidig.
- Vi har haft möjlighet att
träna precision eller gå ner
i skogen och träna fält, men
några rörliga mål har vi inte
kunnat använda vilket har
påverkat vår träning i Militär

som togs fram och bollades av
klubbens styrelse samt andra
kunniga inom klubben. En
vägg som är ca 5 meter hög
och täcker alla 30 skjutplatser
med nya miljökulfång. Detta
hade aldrig varit möjligt att
genomföra utan bidraget från
Mariestads kommun, vilket
klubben är noga med att påtala.Vi är otroligt tacksamma
för detta. Kvaliteten på anläggningen har höjts rejält och
nu har vi en ordentlig skjutbana som fungerar för mångsidig träning.
- I dagarna kommer vi att
arrangera vår första tävling
i militär snabbmatch, vilket
är otroligt roligt, säger Pelle
Falk-Hedberg.
Klubben har nu ett otroligt
tryck på sig, då många vill
prova på pistolskytte och för
att kunna hantera detta har
man behövt sätta upp en väntelista för nya skyttar.
- Det är jätteroligt att många
har fått upp ögonen för sporten, framförallt på ungdomssidan där det är fullt på varenda
träning. Klubben vär nar
mycket om sina ungdomar
och de som vill får följa med
på de lufttävlingar som arrangeras med grannklubben.
Där finns en extra möjlighet
att hjälpa till och stötta, testa
tävlingsnerverna och utveckla
nästa generations skyttar, säger
Sofia Lindgren som stöttar på
ungdomsträningarna.
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SM Guld 2016, 2014, 2013, 2012, 2011 ..och mycket mera!

Modell AW93 - Kaliber .22 LR
• Lågt liggande pipa
• Revolutionerande
rekyldämpning och
rekylupptagning
• Ställbart sikte utan
verktyg!
• Ställbar siktskårebredd
• Ställbar matchkolv
• Stort utbud av
Rink- och Nill-kolvar
som tillval
• Vikt AW 93 1140 g
• Vikt AW93 lätt 1080 g
FEINWERKBAU - kvalitet
SPORTEC - service
NP2 ’17
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Succén Fältserien
lever vidare

Trädgården på Upplands Väsbys skjutbana var välfylld av
både skyttar och förväntningar.

Av: Peter Siegel

Stockholmskretsen startade en serie av fältskyttetävlingar
år 2015. Dessa serietävlingar blev en succé och arrangeras
nu för tredje året i rad.

FÄLTSERIEN 1 – i strålande vårväder
Genom att engagera skyttarna
som funktionärer i tävlingen
sparar det arrangören mycket
tid. Fältserien arrangeras som
en poängfältskjutning och
skyttarna får räkna de tre bästa tävlingarna av fyra till sitt
slutresultat.
På vårens hittills varmaste dag

anordnades den första fältse42

rietävlingen för året i Upplands Väsby. Uppsala hade då
värmerekordet med 20,2 grader, men det var nästan lika
varmt i Eggeby och alla var
på stålande humör. Smolket i
bägaren var dock att elektroniken krånglade på morgonen
vilket medförde en del väntetider, men är man pistolskytteentusiast väntar man snällt

på sin start. Denna fina vårdag var i alla fall reserverad
för fältskytte.
Upplands Väsby Psk och Lunda Skf arrangerade tillsam-

mans den första omgången
av Stockholms Fältserie 2017.
Banläggningen såg inte så svår
ut, ändå var det bara två skyttar som lyckades skjuta fullt.

Mikael Karlsson, sekreterare i
Upplands Väsby Psk, agerade
skjutledare.
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På station 7 fick skyttarna sitta ner och beskjuta målen på ett lagom svårt avstånd.

För att spara funktionärer
skjuter station 1, 2 och 3
samtidigt.

I Upplands Väsby hade man
dock hjälp av funktionärer
av båda arrangörsklubbarna.
Lite enklare blev det för dem
genom att stationerna 1 till 3
hade fasta mål och 3 patruller
kunde skjuta samtidigt.
Station 4 till 6 hade
elektroniska vändställ med
förprogrammerade
erade förutsättningar såå även där
sköt patrullernaa samtidigt.
Markeringen och
ch skrivandet fick skyttarna
na sköta själva. På sjuan
uan
och åttan fannss

Korrekt
tidtagning på
station 7 och 8.

NP2 ’17

dock skjutledare som stationschefer.
Mattias Sand,Atlas Copco PK,
var bäst i vgr A med 72 poäng.

Korvarna räckte hela
dagen och grillen var
välbesökt i den vackra
vårsolen.

Ann-Kristin Jansson , Lövsta

Skf, segrade i vgr B med 74
poäng, hennes dotter Michaela
vann juniorklassen
juni
med
54 poäng.

I resterande 356 starter bommade folk tyvärr ett och annat skott.

Johan Back
Backe,Atlas Copco

PK, var näst bäst tomed resultatet
talt m
med 75 poäng
me
vvgr C. Många
aandra deltagare
sköt också bra,
men det var
bbara två skyttar
ttotalt som orkade skjuta fullt.
ka

Lennart Rehnström från Stockholmspolisens Sf segrade i
klassen veteran yngre med
72/34 och klubbkompisen
Ove Andersson i veteran äldre
med 72/16.
Liselott Såmark, Stockholmspolisen, blev bästa dam med
73/32.

Jörgen Gustafsson från Roslagens Pistolskyttar var dock
bäst av alla denna gång. Jörgen sköt fullt i revolver, d.v.s.
75 poäng totalt i denna poängfältskjutning och 25 p. i
särskiljning.
Alla skyttar såg dock fram emot
nästa seriefält i vackra Roslagen.
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FÄLTSERIE 2 – i varierande aprilväder

Station 2 var en nyhet för skyttarna i år då
de fick stå på en avsats och skjuta nedåt.

Roslagens Pistolskyttar hade
hand om andra deltävlingen
som gick av stapeln i Görla
industriområde i Norrtälje,
ca 7 mil norr om Stockholm.
Tävlingsledare var Torbjörn
Lindström som även är engagerad i fältgruppen i Stockholm. Fältgruppen ser till att
sammankalla kretsens klubbar vid större mästerskap och
till Fältserien. Föranmälan till
denna omgång av Fältserien
gjorde man på webshooter.se,
där även start- och resultatlistor presenteras.
Roslagens Ps fick, som förra

året, låna den lokala motorklubbens fina stuga som ligger bara ett stenkast från både
skjutbanan och flygplatsen där
bl.a. räddningshelikoptern för
östra skärgården är stationerad.Vädret den här gången var
typisk för månaden april, ömsom sol ömsom moln. Bra för
det mesta, men ibland kom
lite lätt snöhagel. Sådant stör
dock ingen sann fältskytt.
Från uppropet tog det inte mer

än några minuter för att kom44

Genom att skjuta halva patrullen i taget kunde
skyttarna turas om att agera skjutledare.

ma fram till första stationen
som ligger nära pistolskyttebanan. Stationerna 1 till 4
ligger ute i den lättillgängliga
terrängen. Sedan gick man in
på Roslagsklubbens pistolskyttebana där resterande 4
stationer låg. En relativ kort
fältskytteslinga i plan terräng,
uppskattat av inte minst äldre
veteraner. Nytt för i år var att

man på station 2 först gick
upp för en stege och sedan
sköt ner på A- och B-mål.
Det uppskattas oftast med lite
variationer från år till år.Tack
till banläggaren Jan Arnström.

i båda omgångarna och ligger
bra till i totalen.

Liselott Såmark, Stockholmspolisen, vann vgr B 74 poäng. Torbjörn Lindström och
Magnus Malmlund hade ockMattias Sand, Atlas Copco Pk, så samma antal träffar, men
sköt som enda skytt fullt och sämre särskiljningspoäng.
vann A3 med 75 poäng. Mattias har därmed vunnit vgr A Thomas Karlsson från Salems
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Den gamla gevärsbanan används här för ett långhåll på station 4.
De ”stora” tavlorna blev väldigt små från skjutplatserna.

ANNONS

Roslagens Pistolskyttar vill inte att någon missar vare sig kansliet
eller serveringen. Stora tydliga skyltar är välkomnande.

Pk sköt fullt i C3 och vann
med 75 poäng. En skytt till
sköt fullt, nämligen Johan
Backe från ACPK, men hade
2 särskiljningspoäng mindre.
Dessa två var de enda som
lyckades att skjuta fullt av totalt av 146 C-skyttar.
Torbjörn Lindström, Roslagens
Ps, vann revolver med 75 poäng.Thomas Erlansson, Salems
Pk, Mattias Sand Atlas Copco
Pk samt Peter Carlsson från
Lövsta Skf var tre till av totalt
68 revolverskyttar som lyckades med det konststycket.
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Mats Palmer, Ballongbergets

Skytteförening, blev bästa junior av glädjande nog 5 deltagare, juniorerna brukar oftast
tyvärr inte vara så många.
Monica Brunkvist, Södertäl-

je Pk, blev bästa dam, bästa yngre veteran var Peter
Åberg, Lunda Skf och bästa
äldre veteran Peter Siegel, Katarina Psf.
Stockholms fältskyttar väntar
nu med spänning på nästa
omgång av kretsens populära
tävling Fältserien.
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Nollsjuan
Pistol m/07 under övning vintern 1924.

Av: Ulf Hansson
Foton: Arkiv, där ej annat anges

I förra numret berättade Rune Carlsson, Vargöns Pk, minnen
från sina många år som pistolskytt. Han började sin karriär
med försvarets m/07. Tyvärr blev det fel pistol som visades
i bild och här kommer därför både korrekta bilder och hela
historien om storsäljaren”Nollsjuan”.
Rune Carlsson började skjuta
pistol i samband med militärtjänsten 1954 och karriären
började med försvarets pistol
m/07. Han skrev om sina
minnen i förra numret, men
tyvärr blev det fel pistol som
visades på bilden. ”Shit happens”, som det heter numera, och vi ska givetvis rätta till
misstaget med att visa rätt pistol.Vi tar också tillfället i akt
att berätta hela historien om
”Nollsjuan”.

pistolen fick beteckningen
M 1900. Många anser att M
1900 påverkade all utveckling och tillverkning av pistoler under många år framöver.
Walther och Beretta inspirerades att börja tillverkning
och även spanska företag följde efter. Den största effekten
i arvet efter M 1900 är dock
enligt många Brownings patronkonstruktion och kaliber.
Han valde 7,65 x 17mm, känd
som 7,65 Browning i Europa
och som .32ACP i USA.

Den pistol som i Sverige fick

beteckningen m/07 började
som en experimentmodell i
John Moses Brownings verkstad i Ogden, Utah, USA i
slutet av 1800-talet. Han fick
patent på konstruktionen
1899. Året efter hade man
förbättrat vissa detaljer och
46

Fabrique National i Liége i Belgien letade vid den här tiden
efter nya produkter att tillverka. Man ville bredda sortimentet och hade förslag på
ammunition, bilar, cyklar och
motorcyklar. Under en resa
till USA där marknadschefen

Hart O. Berg letade nya idéer
träffade han av en slump på J.
M. Browning vid ett besök i
en cykelfabrik. I sin väska hade
Browning prototypen till den
pistol i kaliber .32 som fick
modellbeteckningen M 1899.
Browning hade nyligen
besökt Colts fabrik i Hartford
och var en smula nedstämd då
Colt hade tackat nej till hans
senaste modell.
Berg och Browning fann sam-

arbetsmöjligheter. Berg insåg direkt att pistolen var ett
perfekt komplement till FN:s
verksamhet och Browning såg
möjligheten till stora pengar.
Herrarna tecknade ett avtal som innebar att FN fick
tillverknings- och försäljningsrätten i de flesta europeiska länder med undantag

för Storbritannien och Irland
som året innan tecknat avtal
med Colt.
Till skillnad från alla andra
pistoler på marknaden hade
modell 1900 ett löstagbart
magasin som tillät omedelbar
omladdning med annat magasin och sedan var pistolen
skjutklar på nytt. Modellen
hade också en säkring och
pipan var fast mot stommen
vilket borgade för god precision. Inte minst var kvalité,
finish och blånering mycket
bra för den tiden.
Det här visade sig vara en lyck-

träff för Fabrique National. År
1904 hade 100 000 pistoler
tillverkats och då produktionen av dem upphörde 1912
hade sammanlagt 724 450 pistoler tillverkats i Liége.
NP2 ’17

Den amerikanska kommissionen imponerades av M 1900 för den
”extremt kompakta konstruktionen och det löstagbara magasinet i
kolven, samt den gemensamma rekyl- och slagstiftsfjädern”.

Fabrique Nationals storsäljare började som en experimentmodell i
J. M. Brownings verkstad. Patentet utfärdades 1899.

M 1900 tillverkades också i an-

dra världsdelar. Många företag etablerades i europeiska
och asiatiska länder där man
tillverkade kopior av pistolen,
främst för enskilt bruk. I ett
flertal länder antogs pistolen
också av polis- och militär,
bland dem Belgien, Tsarryssland och Nederländerna.
Så småningom, när pistolen
utvecklats ytterligare, skulle
också Sverige följa efter.
Många tester av M 1900
gjordes i ett flertal länder.
Storbritannien tackade nej
då man ansåg att kalibern
var för klen för militärt bruk.
Likaså USA, även om pistolen där fick beröm: ”Vapnet kännetecknas särskilt av
dess extremt kompakta konstruktion och av det löstagbara magasinet i kolven, samt
den gemensamma rekyl- och
slagstiftfjädern. Pistolen är
dessutom flat och har inga
utstickande detaljer, därför
kan den lätt bäras i bröstfickan som ett cigarettetui. Den
NP2 ’17

är särskilt lämpad för allmänheten (!) och för till exempel
cyklister och turister”.
I februari 1902 besökte J. M.
Browning FN:s fabrik i Herstal för första gången. Med sig i
bagaget hade han prototypen
till den pistol som senare fick
beteckningen M 1903. Innan
modellbeteckningen fastställdes utvecklades och förbereddes prototypen under 1904
för massproduktion. För att
tillfredsställa dem som önskat
en grövre kaliber kamrades
M 1903 för den nya kalibern 9mm x 20mm, Browning Long.

FN Browning kunde
också erhållas i
lyxutförande.

ders polis- och militärstyrkor. Detta trots att vapnet var
tungt och överdimensionerat i förhållande till den nya
Browning Long-patronen
som fortfarande ansågs lite
klen, i synnerhet i jämförelse med 9mm Parabellum. Då
FN 1927 slutade sälja M 1903
hade bara 58 442 vapen tillTill skillnad från M 1900, som verkats i Liége.Tillverkningen
hade fast slagstift i bakre delen upphörde faktiskt redan 1914
av stommen, hade M 1903 en då Tyskland invaderade Beldold hane som slog mot ett gien. Efterkrigstidens vapen
rörligt slagstift. Vidare hade sattes bara samman av redan
den greppsäkring i kolven tillverkade komponenter.
och pipan hade placerats i
Ett land skulle komma att
manteln, ovanför rekylfjädern. tillverka avsevärt fler M 1903
Kommande år såldes än FN gjort och det var SveM 1903 till ett flertal län- rige.

Då officersrevolver m/87 infördes i svenska armén tillkom
bestämmelsen att en officer
hade skyldighet att själv inskaffa ett tjänstevapen. Officerare fick köpa vapen av staten
men det förekom också privata inköp.
I början av 1900-talet
ansågs revolvern m/87 som
mycket omodern och en
militärkommission utförde
därför omfattande tester av
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Pistol m/07 från Husqvarna skiljer sig inte nämnvärt från
dem som tillverkades i Belgen. Foto: Ulf Hansson

semi-automatiska pistoler.
Avsikten var att ombeväpna
den svenska officerskåren och
ge den ett tidsenligt vapen.
Kungliga Arméförvaltningen

hade sammanställt några huvudfordringar på ett nytt vapen enligt följande:
1. Vapnet får icke vara alltför
tungt.
2. Vapnet bör lämna ett tillräckligt verksamt skott.
3. Vapnet bör hafva god välskjutning.
4. Vapnet bör hafva en sådan
form att man träffar målet äfven
utan noggrann riktning.
5. Vapnet bör hafva fullt betryggande säkringsanordning.
Efter utvärdering fastställde
kommissionen i några få ord
att Parabellumpistolen var
överlägsen som precisionsvapen, men att dess mekanism
fungerade mindre säkert. Prov
under fältmässiga förhållanden, i kyla och mörker, visa48

Även Norge gav sig på att försöka förbättra ”Nollsjuan”.
Resultatet blev ingalunda dåligt, men accepterades inte av
Sverige. En liten norsk finess var utformningen av varbygeln. Den
har en inåtvänd böj som gör att man vid skjutning med stödhand
kan använda vänster, respektive högerhandens pekfinger för att ge
ytterligare stadga.

Det fanns ingen lösskjutningsanordning till pistolen
pistolen, varpå det
svenska försvaret lät tillverka attrapper av m/07. En perfekt pryl,
varken farlig eller stöldbegärlig.

FN Modell 1903 kunde även
levereras med axelstöd och
förlängt magasin som tog
tio patroner till skillnad från
standardmagasinets sju. Inga
sådana vapen levererades dock
till Sverige.
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Då Tyskland invaderade Belgien 1914 avbröts alla leveranser och Sverige beslöt att
förlägga tillverkningen hos
Man föreslog att M 1903 skulle Husqvarna Vapenfabrik. Det
införas inom det Svenska För- krävdes en speciell verktygssvaret. Ett krav var att någ- uppsättning för ändamålet
ra detaljer på pistolen skulle och då denna var klar 1917
förstärkas, bland annat säker- kom produktionen igång.
hetsspärren och utdragaren. Husqvarna tillverkade m/07
Vidare borde vapnet förses i cirka 90 000 exemplar fram
med en ring för en pistol- till 1941, då den ersattes av
”järnspisen” m/40.
snodd.

1907 som tjänstevapen för alla
kategorier, det vill säga officerare och fanjunkare, med
tiden även för signalister. Beteckningen blev m/07. Patronen fick beteckningen
”Skarp pistolpatron m/07”.
Efterhand som m/87 togs ur
tjänst utrustades ytterligare
kategorier.

Inom det nationella pistolskyttet förekom m/07 i
stor utsträckning ända in på
1970-talet. Många framstående skyttar trimmade sina
”nollsjuor”, särskilt avtrycket,
och sköt höga resultat.
För att vara en konstruktion från 1900-talets början
får man väl säga att ”nollsjuan” höll stilen väldigt länge.

Den första beställningen Sverige gjorde från Fabrique
National i Liége omfattade
10 000 pistoler.

Ett postumt tack till Lars Junberger, grundaren av Vapentidningen, för det historiska
underlaget.

Pistolen fastställdes i december

Foto: Bertil Brink

de att av de åtta pistoler som
provades var Brownings pistol
M 1903 överlägsen.

En av mästerskyttarna
som sköt med ”Nollsjuan”
var Bertil Johansson från
Mälarhöjden i Stockholm.
Han chockade alla på
kretsmästerskapet 1966
i Stockholm genom att
skjuta fullt i precision.
På den tiden sköt man på
gamla precisionstavlan, avstånd 30 meter,
6 skott/serie. I kvalet (tre serier) sköt han fullt, d.v.s. 180
poäng. När det blev dags för huvudtävlingen (sex serier) fortsatte
han att sätta alla skotten i tian och sköt fullt där också, 360 poäng.
Bertil fystränade genom att stå på ett ben när han åkte spårvagn.

Hej alla NP-läsare!
Visst är det roligt att ha en
medlemstidning som förmedlar
reportage och artiklar av olika slag,
detta är något vi vill fortsätta med.
Redaktionen för Nationellt Pistolskytte har som
målsättning att varje utgåva skall innehålla något
från alla våra landsdelar. För att nå dit behöver vi
hjälp från flera medlemmar i vårt avlånga land.
Vill ni vara delaktiga, har ni någon intressant
teknisk lösning, uppfinning, tävling eller bara
något ni vill förmedla, tveka inte utan skriv till
oss. Om ni skickar er text tillsammans med några
bilder, kommer vi på redaktionen hjälpa till med
utformningen av era artiklar eller reportage.
Om ni vill träffa oss för att prata eller diskutera,

kommer vi att finnas på plats under årets SM i
Östersund.
Varmt välkomna med ert material till np@liteolika.se.
Anna S.Törnqvist och Peter Carlsson
Chefredaktörer, Nationellt Pistolskytte
NP2 ’17

Peter och Anna välkomnar nytt material till Nationellt Pistolskytte.
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NP:s Antikrunda
Av: Ulf Hansson
Foto: Thomas Thoresson

I bara
mässingen
Frågorna blev många då redaktionen fick se bilderna på
mässingsrevolvern som Thomas Thoresson, själv pistolskytt, skickade.
Var kommer den ifrån? Varför i mässing? Är det en kopia på en
Colt Navy 1851? Kan man skjuta med den?
Det kom ett mail; ”Är det här
något för NP?”, åtföljt av några bilder. Dessa föreställde en
gammal slaglåsrevolver närmast liknande en Colt Navy
från 1851. Till synes var den
gjord helt i mässing, så när
som på trumman och några
andra detaljer. Givetvis väcktes nyfikenheten på denna
märkliga skapelse. Vem? Varför? Hur? När? Frågorna var
många.
Bilderna skickades till Jan Er-

iksson som vet mycket om
gamla vapen och själv skriver
på dessa sidor ibland. Första
tanken Janne fick när han såg
bilderna var ”Småland”, alltså
en svensk skapelse. I mitten på
1800-talet förekom nämligen
revolvertillverkning i Småland, huvudsakligen av typen
”pepperbox”.
50

Dessa slaglåsrevolvrar var
tillverkade i mässing och fick
namnet efter utseendet som
påminde om en pepparströare
med handtag och med fyra eller flera slätborrade pipor som
vreds runt för hand.

han samlade en del vapen och
var intresserad av skytte. Han
gjorde militärtjänsten i Skillingaryd, och där kanske det
finns ett samband med tanke
på den tidigare småländska tillverkningen av mässingsvapen.

På ett frågeforum på nätet

Någon provskjutning har Tho-

finns en rad om ”smederna
i Ödestugu”, Småland, som
tillverkade revolvrar i mässing,
men inget mer specifikt. Just
den här revolvern är tydligen
för udda för att ha uppmärksammats i något forum. Troligen är det enda exemplaret.

mas och hans pappa aldrig vågat sig på.
– Av förklarliga skäl, säger
Thomas, hela konstruktionen
håller nätt och jämt ihop.
Mässingsrevolvern, som är en

”femskottare”, har kaliber
.36 med slätborrad pipa. I
Thomas berättar att han inte stort sett är alltsammans gjort
vet särskilt mycket om mäss- i mässing, till och med kolsingsrevolvern, annat än att ven. Avvikande är trumman,
den har funnits i släkten i laddningsanordningen och
avtrycksmekanismen som
sjuttio år.
– Min pappa hade revolvern möjligen kan ha hämtats från
hemma redan på 1950-talet, någon skrotad revolver.

Även om allt ser ut att
fungera är finishen långt
ifrån vad man ser på en äkta
Colt Navy, bland annat är
skruvskallarna inte försänkta, som på en Colt original.
Vredet med skruven på vänstersidan som håller ihop
delarna är också av enklare
utförande. På en äkta Colt
är sammanfogningen säkrad
med en kil.
Mer vet vi helt enkelt inte om

denna udda skapelse. Kan någon av våra kära läsare lämna
mer information tar vi tacksamt emot denna. Kontakta redaktionen via e-post på
np@liteolika.se
Revolvern är för övrigt till salu
för hugade spekulanter. Kontakta Thomas via e-post på
thomas@yxta.se
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När, var och av vem denna kuriösa slaglåsrevolver har
tillverkats får vi nog aldrig veta, om inte läsekretsen har mer
information. En gissning är att någon av smederna i Småland
som verkade under senare delen av 1800-talet står för
tillverkningen. Smederna är kända för sina ”pepperbox”
mässingsrevolvrar. Alla delar är dock inte gjorda i
mässing. Trumma, laddarm, hane och avtrycksmekanism verkar
ha hämtats från någon skrotad revolver. Mest iögonfallande är väl kolven
helt i mässing. I jämförelse med en äkta Colt Navy 1851 har den här revolvern
”råare” finish, trängre varbygel, utanpåliggande skruvskallar och andra
detaljer som gör att den skiljer sig avsevärt från det man kan anta är
förlagan.

Provskjuta?
Nej, tack!
Med vredet till den gängade
tappen på stommens vänstra
sida fixeras främre delen av
revolvern mot den bakre genom
hålet i trummans axel. Underst
syns de två styrtapparna i bakre
delen som passar in i den främre
och fixeras med en skruv. Vredet
med den gängade tappen är en
hemmasnickrad variant som inte
finns på original Colt Navy, där
sammanfogningen är säkrad med
en kil.

NP2 ’17
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Lösenordet består av slumpmässiga bokstäver som du får fram genom
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27 001, 102 51 Stockholm. Märk kuvertet ”Korsord NP17/2”.
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En vinnare lottas ut av de rätta inkomna svaren och presenteras i nästa
nummer tillsammans med lösningen. Vinsten denna gång är en saltoch pepparkvarn från Peugeot.
Lösenordet i NP17/1 var: RCÖAI. Grattis till Johan Brundin i Bälinge. Du
får cocktailshakern ”The Bullet” med förbundets logotyp skickad till dig..
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Lösning
NP1/17.
KOMPOTTER

KOBBE

NP2 ’17

PATRONER

TÄNDHATTAR

BESKRIVNING

Pris/ask 50 st

Pris/1000 st

9MM Luger 147GR JHP
9MM Luger 124GR FMJ Specialpris
9MM Luger 115GR JHP
9MM Luger 95GR JSP FLAT

180 kr
145 kr
170 kr
170 kr

3 200 kr
2 190 kr
3 000 kr
3 050 kr

.32 S&W LONG 98GR LRN
.32 S&W LONG 98GR LWC

220 kr
240 kr

3 850 kr
4 250 kr

.38 Spl 148GR LWC
.38 Spl 158GR LRN
.38 Spl 158GR LSWC

185 kr
170 kr
200 kr

3 280 kr
2 980 kr
3 650 kr

.357 Mag. 158GR SJHP
.357 Mag. 158GR FMJ FLAT
.357 Mag. 158GR SJSP FLAT

250 kr
240 kr
220 kr

4 450 kr
4 250 kr
3 950 kr

.40 S&W 180GR FMJ FLAT

240 kr

4 300 kr

.44 Rem. mag. 240GR SJSP FLAT
.44-40 WIN 200GR LFN

300 kr
385 kr

5 400 kr
6 900 kr

.45 Auto 230GR FMJ
.45 Auto 230GR FMJ-SWC
.45 Auto 200GR LSWC
.45 Colt 250GR LFN
.454 Casull 260GR SJSP FLAT
.500 S&W 325GR SJSP FLAT

230 kr
240 kr
245 kr
290 kr
279 kr/ask med 20 st
322 kr/ask med 20 st

4 150 kr
4 300 kr
4 400 kr
5 200 kr
12 450 kr
14 450 kr

Tändhattar Small Pistol 1 ½ (från 28 öre)
Tändhattar Magnum Small Pistol 1½
Tändhattar Large Pistol 2 ½
Tändhattar Large Rifle 9 1 ½

HYLSOR
Alla kalibrar.

KULOR
I alla kalibrar.

Sortimentet är större.
Hör av er!
Med reservation för prisändringar.

Kaliber

Fettade

Förkopprade
(HS)

.32 (314/100 WC)

94 kr

80 kr

9 mm (356/125 HP)
.357 (357/158 HP)
.357 (357/158 TC)

-------------------

90,50 kr
111,50 kr
111,50 kr

.44 (429/240 HP)
.45 (452/230 RN)

-------------

172 kr
164 kr

Alla priser inkl. moms.
Pris per 100 från:

Komplett prislista med
samtliga kalibrar finns på
vår hemsida!

Generalagent för Sverige:
Med reservation för prisändringar.

Besök vår hemsida: www.sportec.se
NP2 ’17

Box 25 232 02 ÅKARP 040-46 50 50
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Tacka bingon för det!
Av: Ulf Hansson
Björn Westerlund, skjutledare och f.d. bingokontrollant.
Foto: Gunnar Berggren

Funktionärer som sköter sina
uppgifter på ett förtjänstfullt sätt
bör få uppskattning. En i skaran
av tydliga och bra skjutledare är
PK Svea Ing1:s Björn Westerlund.
Senast jag upplevde hans tydliga
kommandon var på precisionstävlingen ”Sveakombinationen”
i våras. Till och med hans ”eeeld
uupp hööör!” i slutet av varje serie

var utdraget enligt reglerna, exakt
tre sekunder.
Skjutledarna i PK Svea har en del
att leva upp till. Har man en gång
hört klubbens legendar Gunnar
”megafonen” Johnson, glömmer
man det inte.
Björn Westerlund är en tämligen
lågmäld person till vardags, men

ligger inte långt efter nämnde
Johnson när det handlar om att
leda ett skjutlag. Då jag påpekade
detta för honom efter skjutningen
log han lite och förklarade:
– Jag var bingokontrollant i
många år och ibland kunde det
vara väldigt mycket folk som
spelade. Då gällde det att höras
ordentligt när man ropade resultaten!

PK Sveas träsnidande legendar
med röstresurser, Gunnar
Johnson. Foto: Peter Siegel.

Nytt finalrekord av
Michaela Jansson
Av: Peter Siegel

Mikaela Jansson visar stolt
upp sin guldmedalj från
svenska juniormästerskapet.

På svenska juniormästerskapet i luftpistol 2017 på Marks Skyttecenter i Kinna sköt hon 366 i grundomgången och låg då på tredje
plats. I finalen slog hon till på riktigt och segrade med 234,6 poäng,
vilket var samma som nytt svenskt finalrekord för damjuniorer och
3,7 poäng bättre an silvermedaljören.
Michaela skjuter med en av de första Morini luftpistolerna som kom
ut 1990, en Morini 162 E. Den modellen har en fastmonterad tub.
Den gamla Morini fungerar dock tydligen riktigt bra fortfarande som
Michaela bevisade på detta luftpistol-SM.
Michaela Jansson från Håtuna Psk kommer från en skyttefamilj. Det
är alltid lika roligt att se dessa tre genarationer Jansson vara ute och
tävla i pistolskyttets olika grenar.
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En sann pistolskyttefamilj med Danne, Ann-Kristin, Michaela och
Tom. I NP 3/2013 kan ni läsa en längre artikel om familjen.
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Nyheter • Tips • Produkter • Kuriosa
Hur mycket rör du dig?
Av: Peter Siegel

– ”Bara en död skytt kan hålla helt stilla, allt
levande rör sig lite”, sa Ragnar Skanåker en
gång. Det är typisk ”Raggehumor”, men helt rätt.
Egenspridning är den största boven i dramat,
men MantisX Training System kan hjälpa dig.
för att ladda via USB samt
en Pelican Case för säker
förvaring. MantisX monteras på en picatinnyskena
med en skruv men det finns
också adaptrar för att fästa på
magasinsbotten.
MantisX är väldigt liten och
väger endast 30 gram.

Direkt genom en app i din
smartphone, du ser både hur
mycket och i vilka riktningar
din pistol rör sig under skyttet. Systemet heter MantisX
Training.

Du installerar MantisX appen

till din telefon via Appstore
eller Google Play. Sensorn
kommunicerar via bluetooth
med din app. Efter att du har
kalibrerat sensorn mot telefonen så kan du använda MantisX vid både torrträning och
skarpt skytte. Det fungerar
även för luftpistol.

MantisX Training System är ny

teknik för att analysera dina
avfyrningar och se hur dina
rörelser är vid skottögonblicket. Detta träningssystem
innehåller en sensor med sladd

Via blåtand kommunicerar modulen med din app i telefonen där
du snabbt får återkoppling på dina rörelser.

fon via Bluetooth så får du se dina rörelser och värden i en
skott-för-skott analys.
I appen finns rekommendationer, analysverktyg och data för
varje skott. Utvärdera sedan din skytteprestanda, identifiera förbättringsområden och spåra framsteg under tiden. Det finns en
hel del filmer på YouTube om MantisX Training System samt
mer information på företagets hemsida, www.mantisz.com.

Allt du behöver göra är fästa

systemet på din pistol och an- I NP 3/2017 kommer vi att testa MantisX i en längre artikel.
sluta det till din smartphone.
Slå på MantisX och koppla Återförsäljare i Sverige är Sportec AB och prislappen ligger på
ihop enheten med din tele- 1 890 kr.

Miljötänk
i Alaska
AmmoTech
briljerar igen
AmmoTech är välkänt för att tillverka kulor med hög kvalitet. Nu har
de återigen briljerat genom att fortsätta produktlinjen med en 9 mm
(.355) JSP-kula på 123 grains.
Träffbilderna är enormt bra, liksom resten av företagets produkter.
Kulan är ännu inte till försäljning, men håll utkik hos din handlare
och fråga när de förväntas kunna sälja den.
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Palmer City och Eagle River Alehouse i Alaska har kommit på ett sätt
att återvinna sina pizzakartonger som vanligen kastas i soptunnorna
efter avslutad måltid. Genom att bara stänga kartongen och sätta upp
den på ett kulfång kan den sedan användas som måltavla. Enkelt och
miljövänligt. Det går däremot inte att skjuta några guldserier på den
eftersom den endast är femringad.
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Av: Peter Siegel

En tyst minut på
Håtunaleken
Under den årliga
och populära
precisionstävlingen
Håtunaleken, valde
arrangören Håtuna
Pssk att hålla en
tyst minut för
terrorattackens offer
på Drottninggatan i
Stockholm. En tyst
minut hölls också
av tiotusentals
människor på
Sergels Torg dagen
efter tävlingen i en
massmanifestation.
Efter att deltagarna hållit en tyst minut för offren och deras familjer, återupptogs tävlingen.

Håtunaleken är en kretstävling som alltid är mycket välbesökt när den hålls varje vår.
Skyttarna vill gärna komma ut
igen och pröva skyttelyckan
på det nya året. Denna gång
var dock stämningen i Håtuna
56

något nerstämd och betryckt
på grund av terrorattacken på
Drottninggatan dagen innan.
En brittisk medborgare, två
belgare och två svenskar miste
livet och femton andra personer skadades. T-bana, Pendel-

tåg och bussar stoppades och
stora köpcenter stängdes i förebyggande syfte. Stockholm
befann sig i chocktillstånd.
Terror och mord får dock inte

göra oss rädda och ändra vårt

sätt att leva, arbeta eller inkräkta på vår fritidsverksamhet. Håtunaleken ställdes inte
in, utan en tyst minut skulle
visa deltagarnas medkänsla
och solidaritet med de drabbade.Vi alla vill leva i ett fritt
NP2 ’17

På Sergels torg hölls det under
söndagen en manifestation som fyllde
hela torget och alla gator omkring.

Polisens presstalesman
Lars Bylund hade en arbetsam
helg. För att hylla polisens
insatser täckte medborgarna
deras bilar med blommor.

Håtunaleken är en populär tävling som i år lockade till totalt
171 starter i vapengrupperna A, B och C.

Stockholm fylldes med blommor,
flaggor, lappar med tänkvärda
texter och gosedjur dagen efter
terrorattentatet.

Joackim Norberg sköt tävlingens
högsta poäng i vgr C.

samhälle och ingenting skall
kunna ändra denna strävan.
Håtunaleken skulle anordnas
som vanligt.

B-vapenspecialist. Tvåa blev
Nikola Bokan med 283 poäng och trea Joackim Norberg med 282 p.

genom ett oöverskådligt hav
av blommor vid varuhuset
Åhléns och på själva ”Plattan”
under den stora obelisken.

Joackim Norberg,Atlas Copco

Marcus Lampa, Pk Svea Ing

Pk, vann vgr C, men kunde
tydligen inte bli riktigt glad
för den segern, trots att han
sköt tävlingens högsta resultat
på 288 poäng. På andra plats
kom Nikola Bokan, Uppl.
Väsby och på tredje Marcus Lampa, Pk Svea Ing 1,
båda med 285 poäng. Nikola
hade en bättre sista serie, 48
mot 47.

1, vann vgr A med ett mycket bra resultat på 286 poäng.
Mattias Kunto, Handens Psk,
kom på andra plats med 282
poäng, däribland en femtiopoängare med hela fem innertior. Bättre kan det inte bli.
På tredje plats landade Michael Larsson Esko, Pk Svea Ing
1, med 280 poäng.

I Sverige och även i resten av
Europa håller man ihop när
det gäller. Polisens presstalesman Lars Byström berättade
för NP att Polismyndigheten
i Stockholm och Säkerhetspolisen arbetar för fullt och
att det finns goda chanser att
klara upp detta terrorbrott.
Man får hoppas att de även
kan förebygga sådana hatangrepp i framtiden.

Dagen efter Håtunaleken, den 9
Magnus Malmlund, Lidingö
Mattias Kunto sköt hela fem
innertior vilket han förstås var
mycket nöjd med.
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Ssk, segrade inte helt överraskande i vgr B med 287
poäng med 50 i näst sista serien. Magnus är ju lite av en

april 2017, hölls då den stora
massmanifestationen på Sergels Torg. Tiotusentals stockholmare visade sitt stöd för de
drabbade och deras familjer

Var inte rädda, fortsätt att leva

som vanligt och fortsätt även
att utöva vår roliga och spännande sport.Terrorn skall inte
besegra oss!
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Profilprodukter, trycksak
Frakt tillkommer
Beställes genom Svenska pistolskytteförbundet
Tfn: 08-553 401 64 • Fax: 08-553 401 69
e-post: yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se
Box 5435, 114 84 Stockholm

SLIPSHÅLLARE 75:Med kopia av pistolmärket
i guldimitation.
SIDENSLIPS
340:BÄLTE 300:-

Tolkar
Fält resp. Precision.
Komplett
p sats i låda.
Pris per låda: 400:400:
Enstaka
aka tolkar: 75:-/styck

JACKMÄRKE 30:65 x 90 mm

BLAZERMÄRKE 125:70 x 90 mm

KEPS 90:En storlek (inställbar)
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Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet
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Skjutteknik: 50:-
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Grundutbildning
för pistolskyttekortet.
120:-.
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Svenska Pistolskytteförbundet

Skjutträning och Träningslära 50:-

Skjutställningar 50:-

Sven
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SKYTTELOGGBOK
100:-

– för kulfång

VITBOK
– Om bly i kulfång
Ulf Qvarfort, Per Lefﬂer, Jan Sjöström

SKYTTESPORT
FÖRBUNDET

FOI CBRN-skydd och säkerhet, Umeå

KONTROLLPROGRAM 50:-

bok för:
Skyttelogg

VITBOK 50:-

Foto: Ulf Hansson

Kontrollprogram

Foto: Ulf Hansson

2016-01-01

Försvarsinformation

Försvarsmakten idag
Av: General Micael Bydén, Överbefälhavare

Försvarsmakten är mitt uppe i genomförandet
av den försvarspolitiska inriktning som
fastställdes 2015 mot bakgrund av det
försämrade säkerhetsläget i vårt närområde.
Vi ägnar full kraft åt att öka den militära
förmågan. Vi ökar beredskap, tillgänglighet
och krigsduglighet. Vi fördjupar våra
internationella samarbeten. Tillsammans
med civila nationella aktörer utvecklar vi ett
modernt totalförsvarskoncept.

General Micael Bydén, Överbefälhavare
Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

ningen och nästa år börjar
första kullen av de utvalda
rekryterna sin grundutbildning. Utgångspunkten är fortsatt frivillighet, men inslaget
av plikt kommer att förse oss
med ett mer flexibelt och stabilt bemanningssystem. Att
utbilda 4000 personer utan att
kompromissa med tillgången på snabbt gripbara förband kommer likväl att kräva
mycket av organisationen.
Internationella försvarssamar-

Övningsverksamheten är ett
av våra främsta verktyg för
att pröva, höja och signalera
vår förmåga. Alla krigsförband ska övas i perioden och
övningarna sker med ökad
komplexitet, framför allt i
sammansatta förband. Totalförsvarsövningen AURORA
som vi genomför i september
i år är en milstolpe i försvarsreformen. Med deltagande
av samtliga stridskrafter, fler
än 19 000 män och kvinnor,
varav en tredjedel från Hemvärnet, flera internationella
förband och civila myndig60

heter, är AURORA den första och största övningen i sitt
slag på över 20 år. Övningen
kommer främst att genomföras i Mälardalen och Stockholm, på och kring Gotland
och i Göteborg. Syftet är att
stärka det nationella försvaret
och öva förmågan att möta
ett angrepp mot Sverige.AURORA kommer att ge oss
viktiga besked om var vi står
i vår förmågeutveckling.
Vi förbereder oss också inför

aktiveringen av totalförsvarsplikten. Vi har inlett pröv-

beten är en förutsättning för
att stärka vår förmåga och
signalera vår vilja att ge och
ta emot militärt stöd – att
vara en relevant partner i alla
lägen. De ger oss en konkret strategisk förankring i
den säkerhetsgemenskap som
innefattar norra Europa och
vårt omedelbara närområde.
Vi fördjupar idag samarbetet
med våra nordiska och baltiska grannar, med Nato, med
USA och med andra relevanta länder och organisationer i
synnerhet EU och FN. Samarbetet med Finland har en

särställning. Kärnan utgörs
av planering för militär samverkan bortom fredstid, vid
behov och efter nationella
beslut. Med USA stärker vi
vårt samarbete för att utveckla vår förmåga kopplat till interoperabilitet, övningar och
utbildning, materielsamarbete, forskning och utveckling
samt internationella operationer. Vårt samarbete med
Nato ger oss tillgång till de
mest avancerade övningarna,
ökar interoperabiliteten och
ger oss bättre förutsättningar
för det fördjupade samarbetet
i närområdet.
Vi går på hög växel. Det krävs

för att möta omvärldsutvecklingen. Rysslands destabiliserande agerande fortsätter att
påverka vårt närområde samtidigt som de globala osäkerheterna har ökat.Vi kommer
att öka vår militära förmåga
i perioden, men det kräver
tuffa prioriteringar. Därför är
de 400 miljoner kronor som
regeringen skjutit till försvarsbudgeten i år inte bara
NP2 ’17

Överbefälhavare Micael Bydén på besök vid K 3 i Karlsborg. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

ett välkommet tillskott, utan
också en viktig politisk signal
om nödvändigheten av långsiktighet. För att bygga hållbar militär tar tid.Vissa beslut
behöver fattas redan idag för
att hantera riskerna på sikt.
Det står helt klart att Försvarsmakten kommer att behöva
tillskott även bortom denna
försvarsbeslutsperiod – annars viker vår förmåga. Bedömningen grundar sig på
analysen att den ryska förmågeutvecklingen kommer att
fortsätta, trots försvagningen
av den ryska ekonomin. Därtill förutser vi en framtida
operationsmiljö som präglas
av icke-linjära hot och vapensystem med allt längre
räckvidder och där samhället som helhet utsätts för allt
större påfrestningar. Slutligen
bedömer vi fortsatt att Sverige kommer att påverkas vid
en konflikt i vårt närområde.
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Överbefälhavare Micael Bydén besökte Minusma-insatsen i Mali januari 2016.
Foto: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten

Vårt försvar är en angelägenhet

för alla. Hela landets engagemang krävs för att vi tillsam-

mans ska kunna bygga den självklarheten att värdet av frimotståndskraft som behövs. het, demokrati och mänskliga
Den försvarsviljan bygger på rättigheter måste försvaras.
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Pistol-Sven

M
Av: Peter Siegel

Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb, SAPK, bildades 1930
och är Sveriges äldsta allmänna skytteklubb. Många är de skyttar
som verkat i klubben på hög internationell nivå och till och med
uppnått olympiska meriter. En av de mest framgångsrika hittills är
”Pistol-Sven”.
”Pistol-Sven” Lundqvist vid tiden
då det begav sig. Foto: Privat.

Tävlingen skjuts mot den gamla nationella tavlan som var aktuell under Pistol-Svens aktiva tid.

SAPK har under flera år prövat ett tävlingskoncept med
vapen och regler från klubbens ”barndom”. Därför inbjuder man årligen till en
extratävling i nostalgins tecken. Tävlingen är uppskattad
och arrangeras i samband
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med Majtävlingen till minnet av Sven ”Pistol-Sven”
Lundqvist, en av SAPK:s
mest kända namn genom
tiderna. Sven var olympisk
bronsmedaljör i silhuettpistol
(snabbpistol), flerfaldig svensk
mästare, vapen- och skytteguru, revolverfantast och klubbens ordförande mellan åren
1973–1985.
Sven Lundqvist placerade Sverige på prispallen i snabbpistol i London-OS 1948.
Hans resultat, 569p, räckte Ulf Hansson, Lövsta Skf fyrar av ett välriktat skott.
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Tävlingen
lockade ut alla
möjliga gamla
mla
pistoler ur
vapenskåpen.
en.

till
ill brons.
b
Sven
var två poäng
bakom Argentinas Carlos Enrique
Díaz Sáenz Valiente och ytterligare åtta poäng bakom
Ungerns Károly Takács som
slog världsrekord med sina
590 poäng.
Pistol-Sven var född den 24

Pistol-Sven Memorial
TÄVLINGENS OMFATTNING
3 serier à 5 minuter, 6 skott per serie, avstånd 30 m
mot gamla nationella tavlan.
Innan första serien en provserie om 3 skott. Ej
skjuthall.

INDIVIDUELLT I VAPENGRUPP
Armépistol (m/07, m/39, m/40 inom ramen för vgr
A1).
Walther 7,65 (PP och PPK inom ramen för vgr A2).
1911 (omodifierade M1911, M1911A1 och norsk
m/1914 i kaliber 45 ACP).
Kvastskaft (Mauser C96). Ej tillåten är användning
av helautoläge, axelstöd).
Övriga A (övriga pistoler vgrp A med modellår
senast 1945, fasta riktmedel och utan externa
modifieringar).
Revolver (patronladdad revolver med modellår
senast 1945, fasta riktmedel och utan externa
modifieringar, ej svartkrut).
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mars 1920 i Borås, flyttade till
huvudstaden varpå han gick
med i SAPK. Sven avled den
3 september 2007, saknad av
många, inte minst av medlemmarna i SAPK.
Många skyttar luftar gärna sina

gamla klenoder till ”PistolSvens” ära. Så även i år på den
58:e Majtävlingen.

Segrarna i årets tävling:
Vapengrupp
Mil m/07 m/39 m/40
Polis PP PPK
1911, 1911A1, n1914
Mauser C96
Övriga vpgr A sedan 1945
Revolver före 1945

Namn
Krister Lundvall
Magnus Malmlund
Klas Hammar
Erik Lakomaa
Olle Gustafsson
Görgen Görtz

Klubb
Poäng
Södertälje Pk
175
Lidingö Ssk
172
SAPK
157
Taxi Psk
154
Håtuna Pssk
164
Lövsta Skf
159

RÄTTELSER
I förra utgåvan av Nationellt Pistolskytte smög
sig några fel in i både bild och text.
På sidan 13 anges det att fältgruppen startades av Stockholmkretsens sekreterare vilket är fel. Fältgruppens initiativtagare är Stockholmskretsens tävlingssekreterare Daniel Kron.
På sidan 14 finns bild på en felaktigt titulerad Mike Winnerstig. Mike är styrelseordförande och inget annat.
På sidan 50 berättar Rune om sitt intressanta skytteliv. Redaktionen har av misstag lagt in en bild som avbildar fel pistol. På sidan 46 kan du se hur pistol m/07 ser ut och även
läsa mer om dess historia.
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Förbundsnytt
Bo Walger
Tfn: 08-553 401 62
Mail: bo.walger@pistolskytteforbundet.se

Nordiska Veteranmästerskapet
i Militär snabbmatch

Den 20 till 23 juli kommer
Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb att genomföra
nordiska veteranmästerskapen
i militär snabbmatch.Tävlingen kommer att genomföras
enligt internationella regler.
Det blir således ej tillåtet med
stödhand och vapengrupperna är sportpistol samt grovpistol enligt ISSF reglemente.
Endast engelska kommandon
kommer att användas.
Kontaktuppgifter för skyttar

Enskild skytt som vill uppdatera sina kontaktuppgifter
kontaktar MAP-rapportören

i sin förening. Kansliet behöver inte kontaktas.Tidningen
Nationellt Pistolskytte går till
den uppgivna adressen. Förening lägger också själv in
det nu obligatoriska organisationsnumret i MAP.
RM Pistol 88

Hemvärnsmän utrustade med
Pistol 88 kan delta i Rikshemvärnschefens mästerskap Pistol
88 som genomförs 12–13 augusti på Berga. Kontakta egen
utbildningsgrupp för anmälan.
Mer info finns även på förbundets hemsida.
Felaktighet i skjuthandboken

Det finns ett fel i Skjuthand-

bokens 16:e upplaga gällande klassindelning i Militär
Snabbmatch, som även smyger över i inbjudningarna. I
momentet J.2.2, tredje stycket, står i kursiv text ”precisionsskjutning”. Det är fel,
vilket framgår av J.2.7. Det ska
vara ”Militär Snabbmatch”.
Det är bara genom tävlingar
i den egna grenen man kan
kvalificera sig till klass 3.
Förbundets förtjänsttecken

Det finns många duktiga funktionärer ute i våra led och ett
sätt att visa dem uppskattning
är att föreslå dem för något
förtjänsttecken. På förbundets
hemsida finns mer informa-

tion om hur man kvalificerar
sig för de olika utmärkelserna. Börja gärna redan nu att
fundera på om ni har någon
lämplig kandidat inför nästa
års Förbundsmöte, det är nämligen då som utmärkelserna
normalt sett delas ut.
Kansliet

Kansliet kommer att finnas
på plats vid SM i Östersund.
Kansliet kommer ha sommarstängt från och med 24 juli och
öppnar igen den 29 augusti.
Vi önskar er en
trevlig sommar
med goda
skytteresultat.

Chefen för specialförbandsledningen medaljerad
Av: Johan Sjöstedt, Officerarnes målskjutningsförbund

Fredagen den 31 mars mottog
generalmajor Urban Molin
Officerarnes målskjutningsförbunds kungliga belöningsmedalj i silver med följande
motivering:
”Brigadgeneral Molin besitter genom sin bakgrund som
jägarofficer från Lapplands jägarregemente och utbildning från
Fallskärmsjägarskolan en bred
kompetens inom personlig färdighet. Denna kompetens tillsammans med hans bakgrund
inom underrättelse- och säkerhetstjänsten har Molin omsatt
i sin gärning som chef för specialförbandsledningen och främste
företrädare för specialförbanden.
Brigadgeneral Urban Molin har
därmed på ett föredömligt sätt
gynnat utvecklingen av den personliga färdigheten inom Försvarsmakten vilket är i linje med
förbundets syfte, verksamhet och
stadgar.”
Officerarnes Målskjutningsförbund anser att brigadgeneral Molin är en
64

föregångsman och förespråkare för den personliga färdigheten i Försvarsmakten
och beslutar därför att tilldela
honom förbundets kungliga
belöningsmedalj i silver.

marna är uteslutande yrkes- och reservofficerare.
Medlemmarna skjuter
flertalet skyttediscipliner
med vapentyper fastställda av Försvarsmakten.
Ledningen inom förbundet utgörs av en förHistoria
Officerarnes Målskjutnings- bundsstyrelse, styrelsens
förbund skapades den 5 fe- huvuduppgift är att verbruari 1859 av prins Oscar, ka som traditionsbevarare
sedermera Oscar II. Till ord- men även som utvecklare
förande valdes sekundchefen av förbundet.
vid Andra Livgardet, Översten
Lindecreutz. Styrelsen bestod Vision
av en ledamot och en supp- Förbundet vill öka skjutleant från varje förband inom skickligheten och vaStockholms garnison. Pistoler penkunskapen bland
inköptes från Liège och verk- officerare. Det uppnås
samheten började på Gym- genom att bruka olika
nastiska Centralinstitutets vapensystem och skjuskjutbana, nuvarande Gym- ta ett flertal discipliner
nastik- och idrottshögskolan, samt följa utvecklingen
invid Stockholms stadion.
inom finkalibriga vapen.
En balans mellan utveckling och tradition ska finVerksamhet idag
Förbundet bedriver sin verk- nas och verksamheten ska Chefen för specialförbandsledningen
samhet med utgångspunkt uppfattas som menings- nymedaljerad vid sidan av förbundets
från Karlbergs slott, medlem- full av aktiva officerare.
grundare Oscar II.
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SNURREBURKEN - ÄNTLIGEN TILLBAKA!
Finns i lager för
omgående leverans!
Pris: 190 kr

Säljes av:
info@sportec.se www.sportec.se

Bra priser - Bra kvalitet - Sportec service
Vi hjälper dig med licensansökan!

CZ Shadow 2
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2
Finns även som Urban Grey

CZ SP-01 Shadow Orange
Kaliber: 9 mm
Piplängd: 120 mm
Patronantal: 17+2
Trimmad direkt från CZ!

Posttidning B
Svenska Pistolskytteförbundet
Box 27001
102 51 Stockholm
1 1 0 3 3 1 2 0 0

Ny generalagent i Sverige

Staffans Vapen & Jakt AB
Duvnäs Företagshus
781 90 Borlänge
0243-230504

Öppet
Mån-Fre
13.00-17.00
Lördag
10.00-14.00
www.staffansvapen.se

Vi erbjuder räntefri avbetalning via Wasa Kredit AB

